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Studenci trzeciego roku Fizjoterapii w  ramach zajęć 
z  przedmiotu „Wellness i  SPA w  fizjoterapii” 25 kwietnia 
wyjechali na wycieczkę. Jej celem było zwiedzanie Instytutu 
Naukowo - Badawczego – Księdza Sebastiana Kneippa  – 
Zespołu Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego – Sebastianeum 
Silesiacum w Kamieniu Śląskim. 

W ramach wyjazdu studenci mogli poznać historię tego 
miejsca i skorzystać z oferowanych w nim zabiegów leczni-
czych, takich jak: kąpiel wirowa kończyn dolnych i górnych, 

Studenci Fizjoterapii 
w Kamieniu Śląskim

grota solna, zawijania zimne koń-
czyn, parafango, łóżko membra-
nowe czy okłady z  siana. Cieka-
wym punktem pobytu był wykład 
ks. prof. dr hab. Zygfryda Glaesera 
pt. „Walory Kamienia Śląskiego jako 
centrum hydroterapii wg księdza Seba-
stiana Kneippa”. 
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4 maja – uczniowie Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego rozpoczęli zmagania z  egzaminem dojrza-
łości. W pierwszym dniu matur tradycyjnie zdawali egza-
min z  języka polskiego.

7 maja – w  Katowicach odbywały się Akademickie 
Mistrzostwa Polski w  Trójboju Siłowym. Klub Uczelniany 
AZS Collegium Witelona Uczelnia Państwowa reprezento-
wał student pierwszego roku kierunku Fizjoterapia Jaromir 
Wysocki. Nasz zawodnik startował w  kategorii +120 kg. 
Ostatecznie z wynikiem 682,5 kg zajął czwarte miejsce. 

9 maja – studenci drugiego roku kierunku Dietetyka przy-
gotowali spotkanie dla dzieci, które uczestniczyły w  zaję-
ciach z  zakresu w  edukacji żywieniowej.

10 maja – studenci z Koła Naukowego Secure Diversi-
tas, działającego na Wydziale Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych, wraz z opiekunem – dr Andrzejem Szczepań-
skim odwiedzili Fundację Bente Kahan – Centrum Kultury 
i Edukacji Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem 
we Wrocławiu. Tematem spotkania była prelekcja i warsz-
taty pt. „Fragmentaryzacja etniczna jako potencjalne zagro-
żenie bezpieczeństwa państwa – przykład Izraela”. Uczest-
nicy poznali historię powstania państwa i  strukturę spo-
łeczną Izraela warunkującą występowanie konfliktów na tle 
narodowościowym.

10 maja – Biblioteka Collegium Witelona zorganizo-
wała spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”. Witelonka gościła 
dr Mariusza Szeibę, który zabrał słuchaczy w  niezwy-
kłą podróż dookoła świata. Prelegent opowiadał o  swojej 
pasji biegania, związanej z  nią działalności charytatyw-
nej i  filozofii życia.

11 maja – Wydział Nauk Społecznych i  Humanistycz-
nych zorganizował wykład w  formule online pt. „Więzie-
nie koedukacyjne w Hiszpanii”. 

11 maja – Klub Uczelniany AZS Collegium Witelona 
zorganizował I Mistrzostwa Uczelni w  Strzelectwie Spor-
towym. 

12 maja – „Bezpieczeństwo w  czasie wakacji” było 
tematem ostatniego bezpłatnego szkolenia z zakresu bez-
pieczeństwa, które odbyło się w Collegium Witelona. 

12 maja – Biuro Karier Collegium Witelona w Czy-
telni Naukowej w  budynku A zorganizowało mię-
dzywydziałowe warsztaty pt. „Przez kompetencje 
do  profesjonalizmu na  rynku”. 

12 maja – Wydział Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych na kolejnym „Seminarium przemysło-
wym” gościł firmę Härter Technika Wytłaczania.

12 maja – słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Collegium Witelona działają-
cego w  Ścinawie wzięli udział w  uroczy-
stym zakończeniu roku akademickiego 
2021/2022.

13 maja – Zakład Peda-
gogiki Wydziału Nauk Spo-
łecznych i  Humanistycznych 
Collegium Witelona przygoto-
wał zajęcia dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 12 w  Lubinie 
z  zakresu wykorzystania nowych 
technologii w edukacji wczesnosz-
kolnej. 

14 maja – koncertem inaugura-
cyjnym w wykonaniu Orkiestry Symfo-
nicznej Filharmonii Kaliskiej pod batutą 
Rubena Silvy zainaugurowane zostały 27. 
Jaworskie Koncerty Pokoju. W programie 
koncertu otwierającego tegoroczny cykl były 
utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz 
Ludwiga van Beethovena.

16 maja – studenci drugiego roku kierunku 
Dietetyka przygotowali spotkanie dla dzieci, 
które uczestniczyły w  zajęciach z  zakresu edu-
kacji żywieniowej.

20 maja – słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Collegium Witelona działającego w  Legnicy 
wzięli udział w  uroczystym zakończeniu roku akade-
mickiego 2021/2022.

20 maja – Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Społecz-
nych i Humanistycznych Collegium Witelona przygotował 
zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy 
z  zakresu wykorzystania nowych technologii w  edukacji 
wczesnoszkolnej.

20 maja – w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Igna-
cego Mościckiego w Ciechanowie odbył się finał XII Mię-
dzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetliń-
skiej. Uczestnicy przedstawiali prezentacje multimedialne 
z wybranych tematów: Wizerunek współczesnej pielęgniarki/
pielęgniarza; Pielęgniarki/pielęgniarze bohaterami codzien-
ności Covid - 19. W finale wzięły udział studentki Collegium 
Witelona: Emilia Chmielowiec oraz Alina Żybura. 

24 maja – w Collegium Witelona odbyła się konferen-
cja poświęcona problemom szkoły przyszłości, jej rozu-
mienia, innowacyjnego kształcenia, roli nauczyciela oraz 
wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości w  procesie edu-
kacji – Kolokwia Witeloniana „Szkoła przyszłości – czyli 
jaka? Rozwiązania dla nowoczesnej edukacji. Trendy, pro-
gnozy, możliwości”. Wydarzenie odbywało się pod patro-
natem honorowym Sekretarza Stanu w  Ministerstwie Edu-
kacji i  Nauki Marzeny Machałek. Partnerami wydarze-
nia byli HTC VIVE – światowy gigant nowych technologii 
i  firma Lekcjeonline.pl. 

25 maja – KU AZS Collegium Witelona zorganizował 
walne zebranie sprawozdawcze.

26 – 29 maja – w Legnicy odbywały się XXXIX Akademic-
kie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Kobiet – Półfinał B. 
Organizatorem mistrzostw był Klub Uczelniany Akademic-
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kiego Związku Sportowego Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa oraz Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. 

27 maja – Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Społecz-
nych i  Humanistycznych Collegium Witelona przygotował 
zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy 
z  zakresu wykorzystania nowych technologii w  edukacji 
wczesnoszkolnej.

27 maja – w Collegium Witelona zorganizowano Dzień 
Dziecka oraz Dzień Matki. Wydarzenie odbyło się przy 
współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w  Legnicy.

30 maja – w Collegium Witelona rozpoczęła się rekru-
tacja na studia na rok akademicki 2022/2023. Rekrutacja 
potrwa do 29 lipca. W roku akademickim 2022/2023 Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa oferuje kandydatom 
na studia 22 kierunki – 9 kierunków studiów licencjackich, 
4 kierunki inżynierskie, 6 kierunków studiów magisterskich, 
3 kierunki jednolitych studiów magisterskich.

30 maja – Witelonka uruchomiła punkt informacyjny 
dotyczący rekrutacji na  studia, który działa od  ponie-
działku do  piątku w  godzinach 8.00 –16.00. Mieści się 
on w budynku A w pokoju 34. W punkcie informacyjnym 
można zarejestrować się na  studia oraz uzyskać informa-
cje na temat kierunków studiów. 

11 czerwca – podczas 27. Jaworskich Koncertów Pokoju 
odbędzie się koncert jazzowy pt. „Skaldowie – medytacje 
wiejskiego listonosza jazzowego”, który wykona Trio Woj-
ciecha Gogolewskiego w  składzie: Wojciech Gogolew-
ski – fortepian, Paweł Pańta – kontrabas, Andrzej Lewan-
dowski – perkusja.

11–12 czerwca – w  Legnicy odbędzie się kolejna edy-
cja „Gruszki Cup”. Jest to największa impreza w  Legnicy 
i  w  regionie promująca siatkówkę, zdrowy i  aktywny styl 
życia. „Gruszka Cup” to turniej dla kobiet, mężczyzn i rodzin 
z  dziećmi. Wydarzenia wspiera Collegium Witelona.

18 czerwca – w  ramach 27. Jaworskich Koncertów 
Pokoju z  koncertem pt. „Bajowe piosenki” wystąpią Patry-
cja Modlińska – śpiew, Szymon Linnette – perkusja, Maciej 
Szczyciński – gitara basowa, syntezator basowy, Marcin 
Olak – gitara elektryczna i  akustyczna, ukulele. 
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Senat Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przy-
jął szereg uchwał w sprawie wdrożenia nowych pro-
gramów studiów. Zmiany wprowadzono dla kierunków: 
Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna – jedno-
lite studia magisterskie, profil praktyczny; Prawo – jed-
nolite studia magisterskie, profil praktyczny; Finanse 
i  zarządzanie w przedsiębiorstwie – studia drugiego 
stopnia, profil praktyczny. Wszystkie obowiązywać 
będą od  roku akademickiego 2022/2023

Następnie Senatorowie podjęli uchwałę w  spra-
wie ustalenia programu studiów na  kierunku Psycho-
logia. Będą to jednolite studia magisterskie o  profilu 
praktycznym, które nasza Uczelnia chce uruchomić 
od  roku akademickiego 2022/2023. Kierunek Psy-
chologia wpisuje się w misję i  strategię rozwoju Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa, oferując kształ-
cenie dostosowane do  potrzeb rynku pracy. 

Zgodnie z  misją i  strategią rozwoju Uczelni pro-
gram studiów kierunku Psychologia zapewnia realiza-
cję nowoczesnego systemu kształcenia uwzględniają-
cego potrzeby otoczenia społeczno - gospodarczego, 
wysoką jakość kształcenia, współdziałanie z  intere-
sariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz wypo-
saża absolwentów w wiedzę, umiejętności praktyczne 
i kompetencje społeczne niezbędne w profesjonalnym 
wykonywaniu pracy zawodowej. 

Duże zapotrzebowanie na  usługi psychologiczne 
na rynku pracy oraz potrzeba wykorzystania kompeten-
cji z tego obszaru wśród przedstawicieli innych zawo-
dów sprawiają, że wiele osób uzupełnia wykształce-
nie w ramach drugiego kierunku studiów. Najczęściej 
oferowany model kształcenia na  kierunku psycholo-
gia koncentrował się dotychczas głównie na  przeka-
zywaniu wiedzy akademickiej, nie dając absolwen-
tom możliwości zdobycia umiejętności i  kompeten-
cji praktycznych. Tu właśnie upatruje się przewagę 
konkurencyjną kierunku Psychologia proponowaną 
przez Collegium Witelona Uczelnię Państwową. 

Funkcjonowanie w turbulentnym otoczeniu spo-
łeczno  - gospodarczym sprawia, że koniecznym 
staje się szczególne zainteresowanie dobro-
stanem jednostki. Stąd też wobec szybkiego 
tempa rozwoju i  zmian społecznych, rów-
nież związanych z  nowymi technologiami, 
koniecznym staje się zapewnienie nale-
żytego poziomu opieki psychologicznej. 
Obserwacja ta aktualizuje się również 
w  obecnym stanie społeczno - politycz-
nym świata i szerokiego przenikania się 
kultur. Rynek pracy zaadaptuje obec-
nie każdą liczbę absolwentów psy-
chologii wyposażonych w aktualną 

Psychologia – nowy kierunek 
studiów

wiedzę i  umiejętności praktyczne. Potrzeba 
kształcenia psychologów sygnalizowana jest 
również przez otoczenie społeczno - gospodar-
cze Uczelni. 

Perspektywy absolwentów psychologii na rynku 
pracy są szerokie. Mogą oni bowiem prowadzić 
własną praktykę, znaleźć zatrudnienie w  placów-
kach służby zdrowia, jednostkach wymiaru sprawie-
dliwości (zakłady karne), placówkach edukacyjnych 
i  społeczno - wychowawczych, działach HR i  szkole-
niowych przedsiębiorstw.

Ostatnim punktem obrad było podjęcie uchwały 
w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatki 
na stanowisko Dyrektora Instytutu Technologii i Inno-
wacji. Senat pozytywnie zaopiniował kandydaturę 
dr inż. Renaty Gniteckiej na  to stanowisko.

Doktor inż. Renata Gnitecka jest jedną z  ini-
cjatorek utworzenia Instytutu Technologii i  Innowa-
cji. Od stycznia 2021  r. do  września 2021  r. peł-
niła funkcję pełnomocnika ds. Instytutu Technologii 
i  Innowacji. Od października 2021  r., po utworze-
niu Instytutu jako jednostki ogólnouczelnianej Colle-
gium Witelona Uczelnia Państwowa, pełni funkcję 
Dyrektora Instytutu.
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Yoshi Investment S.A. to firma zajmująca się transferem 
oraz wdrażaniem na rynek nowych technologii, współpra-
cując z wieloma uczelniami oraz firmami wysokich techno-
logii. W ofercie firmy znajduje się m.in. skalpel plazmowy 
oraz sztuczna skóra przydatna w kształceniu umiejętności 
wykonywania zabiegów przez przyszłych lekarzy, pielęgnia-
rzy i  ratowników medycznych. W kwietniu 2022  r. Colle-
gium Witelona Uczelnia Państwowa podpisała z Yoshi Inve-
stment S.A. porozumienie o  współpracy w  zakresie dzia-
łań związanych z dydaktyką, komercjalizacją oraz prowa-
dzeniem wspólnych projektów badawczych. 

Na zaproszenie naszej Uczelni 12 maja 2022  r. Pre-
zes Yoshi Innovation S.A. Marcin Sprawka spotkał się 
z  Dziekanem Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej prof. 
dr. hab. inż. Jerzym Pietkiewiczem, Dyrektor Instytutu Tech-
nologii i  Innowacji dr inż. Renatą Gnitecką w  celu omó-
wienia możliwości przyszłej współpracy. Podczas spotka-
nia Prezes Marcin Sprawka zapoznał się również z  pro-
filem dydaktycznym Wydziału i  obejrzał Monoprofilowe 
Centrum Symulacji Medycznej Collegium Witelona Ucze-
nia Państwowa prezentowane przez kierownika Centrum 
mgr. Mariusza Trelę. 

Podobne spotkanie miało miejsce z Dziekanem Wydziału 
Nauk Technicznych i  Ekonomicznych dr. inż. Danielem 
Medyńskim, Prodziekanem mgr. inż. Krzysztofem Kolbu-
szem, Dyrektor Instytutu Technologii i  innowacji dr inż. 
Renatą Gnitecką oraz radcą prawnym Rafałem Krupińskim. 
W spotkaniu uczestniczył również Damian Kubera – Prezes 
Zarządu Polymertech sp. z o.o., firmy, która m.in. opraco-
wuje i produkuje innowacyjne bakteriostatyczne materiały. 
Goście wizytowali laboratorium energetyki źródeł odnawial-
nych oraz pracownię robotów współpracujących. 

Liczymy na  owocną współpracę!

Yoshi Innovation S.A. w Collegium 
Witelona
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Witelonka zawarła porozumienie o  współpracy 
w  obszarze badawczym, edukacyjnym i  kadrowym 
z Urzędem Transportu Kolejowego. Porozumienie pod-
pisali w  Warszawie 25 kwietnia 2022 roku Rektor 
Collegium Witelona prof. dr hab. Andrzej Panasiuk 
oraz Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. 
Ignacy Góra. 

Urząd zobowiązał się między innymi do opiniowa-
nia programów kształcenia na  kierunkach ze specjal-
nościami związanymi z  transportem kolejowym czy 
do współpracy w zakresie praktyk studenckich. Uczel-
nia deklaruje m.in. uruchomienie oraz prowadzenie stu-
diów podyplomowych i  kursów oraz szkoleń związa-
nych z transportem kolejowym. Dodatkowo strony poro-
zumienia będą wzajemnie informowały się o  organi-
zowanych konferencjach, seminariach, studiach pody-
plomowych i  szkoleniach z zakresu zarządzania bez-
pieczeństwem, wdrażania interoperacyjności.

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kreowanie 
bezpiecznych i  konkurencyjnych warunków świadcze-
nia usług transportu kolejowego. Natomiast jego wizją 
jest bycie nowoczesnym i  otwartym urzędem, dbają-
cym o wysokie standardy wykonywania usług na rynku 
transportu kolejowego.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa to publiczna 
uczelnia, która oferuje możliwość kształcenia na kilku-
nastu kierunkach studiów pierwszego (studia licencjackie 
i inżynierskie) i drugiego stopnia (studia magisterskie).

Przy Uczelni funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Egza-
minowania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszyni-
stów. Wspólnie z Uczelnią Urząd Transportu Kolejowego 
zaangażowany jest w projekt badawczy „Innowacyjny 
system szkoleń maszynistów i dyżurnych ruchu w aspek-
cie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transpor-
cie kolejowym – program pilotażowy”.

Porozumienie z Urzędem 
Transportu Kolejowego
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nagrody
i wyróżnienia

Studentka Collegium Witelona Emilia Chmielowiec 
zajęła I  miejsce w finale XII Międzyuczelnianej Olim-
piady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, który 
odbywał się 20 maja w Państwowej Uczelni Zawodo-
wej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Tema-
tem zwycięskiej prezentacji były „Multimedia narzędziem 
pracy pielęgniarki/pielęgniarza”. Tym samym Laureatem 
Finału XII Olimpiady została Witelonka, która w przy-
szłym roku będzie organizatorem XIII finału Olimpiady. 

Finał XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniar-
skiej im.  dr Janiny Fetlińskiej polegał na przedstawie-
niu przez uczestników prezentacji multimedialnej na 
wybrany temat „Multimedia – narzędziem pracy pie-
lęgniarki/pielęgniarza” lub „Autonomia w pracy pie-
lęgniarki/pielęgniarza”. Collegium Witelona w finale 
reprezentowały studentki kierunku Pielęgniarstwo Alina 
Żybura i Emilia Chmielowiec.

Komisja  Olimpiady,  w składzie której oprócz przed-
stawicieli Uczelni biorących udział w Olimpiadzie byli 
reprezentanci OIPIP,   Departamentu Zdrowia  i Polityki 
Społecznej (stosownie do województwa), Przewodni-
czący Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa oraz 
zaproszeni przez Uczelnię Organizującą III etap Olim-
piady   goście, wyłoniła zwycięzców. 

Emilia Chmielowiec na I miejscu w finale 
XII Międzyuczelnianej Olimpiady 

Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej
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W Collegium Witelona 
ruszyła Legia Akademicka
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W Collegium Witelona ruszyła piąta edycja pro-
gramu MON „Legia Akademicka”. Witelonka uczest-
niczy w nim od  samego początku. Program cieszy 
się dużą popularnością wśród naszych studentów 
i dotyczy przeszkolenia wojskowego, które jest reali-
zowane w  formule teoretycznej na  Uczelni i  prak-
tycznej w  jednostkach wojskowych. 

– Całość szkolenia składa się z  części teore-
tycznej i  praktycznej. My jako uczelnia organizu-
jemy część teoretyczną, czyli studenci biorą udział 
w zajęciach stricte teoretycznych dotyczących woj-
skowości i obronności narodowej. Natomiast druga 
część, i ta myślę jest dla nich szczególnie ważna, to 
część praktyczna. Studenci uczestniczą podczas niej 
w różnego rodzaju przedsięwzięciach w ośrodkach 
szkoleniowych w Świętoszowie, Bolesławcu, Kłodzku, 
Wrocławiu. Tam, będąc na  poligonie, nabywają 
niezbędnych umiejętności – wyjaśnia dr  Monika 
Wierzbicka, Prorektor ds. Dydaktyki i  Studentów 
Collegium Witelona.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciel 
Ministerstwa Obrony Narodowej płk Tomasz Wło-
darczyk oraz dowódcy jednostek wojskowych z Dol-
nego Śląska.

– „Legia Akademicka” to obecnie jeden z  klu-
czowych programów resortu obrony mający na celu 
odbudowę rezerw osobowych sił zbrojnych w  Pol-
sce – podkreślił Tomasz Włodarczyk z Ministerstwa 
Obrony Narodowej.

 Uroczystości towarzyszył pokaz uzbrojenia, który 
przygotowali 16. Dolnośląska Brygada Obrony Tery-
torialnej z  Wrocławia, Wojewódzki Sztab Woj-
skowy z Wrocławia i Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień z Głogowa. 

Do udziału w obecnej edycji „Legii Akademickiej” 
zgłosiło się już kilkudziesięciu studentów Witelonki. 
Do końca roku akademickiego odbędą się szkolenia 
teoretyczne. Szkolenia praktyczne w centrach szkole-
niowych MON prowadzone będą w czasie wakacji.
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Po raz pierwszy w  Legnicy odbył się finał Olim-
piady Mediewistycznej (wiedzy o  średniowieczu). 
Dotychczas zmagania odbywały się w Czersku, mie-
ście w powiecie chojnickim, w województwie pomor-
skim. Patronat nad Olimpiadą Mediewistyczną przez 
14 edycji sprawował Uniwersytet Gdański oraz Liceum 
Ogólnokształcące w Czersku.

W tym roku organizację XV Olimpiady przejęło 
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wraz ze Sto-
warzyszeniem „Wspólnota Akademicka” oraz Akade-
mickim Liceum Ogólnokształcącym.

Czasu na  przygotowanie było bardzo mało, 
bowiem dopiero w styczniu tego roku Komitet Główny 
Olimpiady przekazał jej organizację legnickiej uczelni 
i  Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu. Jed-
nak daliśmy radę. Przy nieocenionej pomocy dyrek-
tora Biura Zarządu Stowarzyszenia Mirosława Zaguły 
dwudniowe zmagania młodych mediewistów odbyły 
się w  zaplanowanym czasie, a  gościliśmy uczestni-
ków finału z wielu szkół średnich w  całej Polsce.

Młodzi mediewiści 
zakończyli rozgrywki

Już we wtorek przyjechali do  nas 
uczestnicy z Białegostoku, Bochni, Inowro-
cławia, Krakowa, Łowicza i  Zabrza. W 
środę dołączyli jeszcze finaliści z  Legnicy 
i  Polkowic. W  II  etapie zmagań uczestnicy 
rozwiązywali zadania z  geografii historycz-
nej oraz historii sztuki. Z grupy 22 finalistów 
wyłonionych zostało siedmioro laureatów, którzy 
w czwartek stanęli przed przedostatnim egzami-
nem, jakim było rozwiązanie testu na  podstawie 
tekstów źródłowych. W tym roku tematem przewod-
nim było „Średniowieczne prawo”. Po rozwiązaniu 
testu laureatów czekało spotkanie z członkami komi-
sji egzaminacyjnej, a byli nimi tuzy wiedzy średnio-
wiecznej: prof. dr hab. Stanisław Rosik i  dr hab. 
Wojciech Mrozowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, dr hab. Urszula Świderska - Włodar-
czyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr Dariusz 
Wędzina – dyrektor Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego w  Legnicy. 

12 kwadrans
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Na pytania opracowane przez egzaminato-
rów odpowiadała wybrana siódemka laureatów 
i dopiero wówczas suma punktów z II etapu oraz 
wyniki testu ze źródeł – no  i  oczywiście wynik 
egzaminu – zadecydował o  tym, kto wygrał XV 
edycję Olimpiady Mediewistycznej.

Laureatką i  zwyciężczynią XV Olimpiady 
Mediewistycznej została Julia Strankowska z  II 
Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, którą 
do  tej Olimpiady przygotowywała nauczycielka 
historii z  tego Liceum – Alicja Potocka, II miej-
sce zajął Adam Szydzik z  II Liceum Ogólno-
kształcącego w  Inowrocławiu, przygotowywany 
przez Waldemara Wąśniewskiego (również opie-
kuna zdobywcy IV miejsca Mikołaja Rzyskiego). 
III miejsce przypadło Jakubowi Truszelowi z  V 
Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa (opiekun 
nauczyciel historii Józef Jaworski).

Laureatami zostali również Stanisław Jaskólski 
z  I Liceum Ogólnokształcącego w  Inowrocławiu 
(opiekun Łukasz Wróbel) i  Maciej Surówka z V 
Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, którego 

opiekunem był Rafał Kobylec, jednocześnie opiekun 
całej krakowskiej grupy przybyłej do  Legnicy.

Do grona laureatów dołączył Mikołaj Bonk 
z Zabrza, przygotowywany przez nauczycielkę histo-
rii w  III Liceum Ogólnokształcącym Katarzynę Fic. 

Wszyscy finaliści otrzymali wartościowe nagrody 
rzeczowe ufundowane przez organizatorów Olim-
piady – Collegium Witelona i Stowarzyszenie „Wspól-
nota Akademicka”, partnerów – Muzeum Miedzi 
i  Urząd Miasta w  Legnicy oraz fundatorów – firmę 
CHORS z Wrocławia, firmę ZAKOR z Legnicy, Koleje 
Dolnośląskie oraz LSSE.

Mamy nadzieję, że ten finał i organizacja przy-
padły do  gustu uczestnikom Olimpiady, zarówno 
uczniom, jak i  ich opiekunom, i będą chcieli co rok 
walczyć, aby ich podopieczni zostali zakwalifiko-
wani do  legnickiego finału. 

Zmęczeni, ale szczęśliwi, że daliśmy radę, a nasi 
goście przekażą naszą legnicką gościnność w swo-
ich regionach.

Ewa Stanecka - Spuła 
sekretarz Olimpiady Mediewistycznej
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30 maja 2022 roku rozpoczęła się rekrutacja na  stu-
dia w  Collegium Witelona Uczelni Państwowej. Od tego 
dnia kandydaci na studia mogą rejestrować się elektronicz-
nie na  stronie Uczelni i  składać swoje dokumenty w punk-
tach rekrutacyjnych. 

W roku akademickim 2022/2023 Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa oferuje kandydatom na studia 23 kie-
runki – 9 kierunków studiów licencjackich, 4 kierunki inży-
nierskie, 6 kierunków studiów magisterskich, 4 kierunki jed-
nolitych studiów magisterskich. 

Wszystkie prowadzone w naszej Uczelni kierunki mają 
profil praktyczny, znacznie zwiększający szansę na zatrud-
nienie po  studiach. 

Kandydaci na  studia wybierają kierunek studiów pod-
czas rekrutacji, natomiast specjalności – w  trakcie trwa-
nia studiów. 

Rekrutacja na kierunek Filologia odbywa się na specjal-
ność: filologia angielska.

Studia licencjackie

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

DIETETYKA
specjalności:
•	 dietetyka kliniczna,

Collegium Witelona 
zaprasza na studia!

•	 poradnictwo żywieniowe 
i  dietetyka w  gastronomii.

FILOLOGIA
specjalność:
•	 filologia angielska 

specjalizacje: 
– język angielski w  biznesie,
– język angielski z  językiem niemiec-
kim.

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i  PODATKI
specjalności:
•	 finanse podmiotów gospodarczych,
•	 rachunkowość i  podatki.

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE

ZARZĄDZANIE
specjalności:
•	 lean management,
•	 zarządzanie przedsiębiorstwem,
•	 zarządzanie zasobami ludzkimi.
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Studia inżynierskie

ENERGETYKA
specjalności:
•	 eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,
•	 energetyka źródeł odnawialnych.

INFORMATYKA
specjalności:
•	 programowanie aplikacji mobilnych i  internetowych,
•	 grafika komputerowa, 
•	 development and operations (specjalność opracowana 

przy współpracy z  firmą SPYROSOFT S.A.).

LOGISTYKA i TRANSPORT
specjalności:
•	 inżynieria systemów logistycznych i  transportowych,
•	 inżynieria transportu kolejowego (patronat POL - MIEDŹ 

TRANS sp. z  o.o.).

ZARZĄDZANIE i  INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
•	 inżynieria mechaniczna,
•	inżynieria motoryzacyjna (specjalność zmodernizowana 

przy współpracy z firmą Haerter Technika Wytłaczania 
sp. z  o.o. sp. k.),
•	 systemy i  procesy przemysłowe.

Studia magisterskie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
specjalności:
•	 finanse	 i  inwestycje	 przedsiębiorstw,
•	 zarządzanie	 i  innowacje	w  przedsiębior-
stwie,
•	 zarządzanie	pracą	i kapitałem	ludzkim.

INŻYNIERIA PRODUKCJI i  LOGISTYKI
specjalności:
•	 przemysł 4.0 (w tym innowacyjne 
narzędzia informatyczne stosowane 
w przemyśle),

•	 smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia informa-
tyczne oraz drony stosowane w  logistyce).

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

PIELĘGNIARSTWO

ZDROWIE PUBLICZNE
specjalności:
•	 organizacja ratownictwa medycznego i  zarządzanie 

kryzysowe,
•	 promocja zdrowia.

Jednolite studia magisterskie

FIZJOTERAPIA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PRAWO

PSYCHOLOGIA*
Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego.

* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MEiN.

Zasady rekrutacji na  studia I stopnia 
i  jednolite studia magisterskie

Podstawą przyjęcia na  studia są punkty rekrutacyjne 
przyznawane kandydatowi za przedmioty, z  których zda-
wał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości. Do każ-
dego kierunku zostały przypisane przedmioty zdawane 
na maturze, za które kandydat może otrzymać punkty rekru-
tacyjne. Przedmioty zostały podzielone na trzy grupy. Kan-
dydat może otrzymać punkty maksymalnie z  trzech przed-
miotów (za jeden przedmiot z każdej grupy), aby ubiegać 
się o  przyjęcie na  dany kierunek, wystarczy mieć punkty 
z  jednego przedmiotu przypisanego dla danego kierunku, 
zgodnie z  poniższym zestawieniem:

Administracja – 1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wy-
branych przedmiotów: historia, geografia lub wiedza o spo-
łeczeństwie.

ciąg dalszy na str. 16
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Bezpieczeństwo wewnętrzne – 1) język polski, 2) język obcy, 
3) jeden z wybranych przedmiotów: historia, geografia lub 
wiedza o społeczeństwie.
Dietetyka – 1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych 
przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matema-
tyka lub język polski.
Energetyka – 1) matematyka, 2) język obcy, 3) jeden z wy-
branych przedmiotów: fizyka (fizyka i astronomia), chemia 
lub informatyka lub język polski.

Filologia (specjalność filologia angielska) – 1) język angiel-
ski, 2) język polski, 3) jeden z wybranych przedmiotów: hi-
storia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub drugi język 
obcy.

Finanse, rachunkowość i podatki – 1) język obcy, 2) mate-
matyka lub język polski, 3) jeden z wybranych przedmio-
tów: język polski (jeśli nie został wybrany wcześniej), ma-
tematyka (jeśli nie została wybrana wcześniej), geogra-
fia, historia lub wiedza o społeczeństwie.

Fizjoterapia – 1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden 
z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka 
i astronomia), matematyka lub język polski.

Informatyka – 1) matematyka, 2) język angiel-
ski, 3) jeden z wybranych przedmiotów: język 
polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informa-
tyka.

Logistyka i transport – 1) język obcy, 2) ma-
tematyka, 3) jeden z wybranych przedmio-
tów: fizyka (fizyka i astronomia), informa-
tyka lub język polski.

Pedagogika przedszkolna i wczesnosz-

kolna – 1) język polski, 2) ję-
zyk obcy, 3) jeden z  wybra-
nych przedmiotów: historia, wie-
dza o społeczeństwie, geografia 
lub biologia.
Pielęgniarstwo – 1) biologia, 2) ję-
zyk obcy, 3) jeden z  wybranych 
przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka 
i  astronomia), matematyka lub język 
polski.

Położnictwo – 1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybra-
nych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), ma-
tematyka lub język polski.
Prawo – 1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych 
przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie.
Psychologia – 1) język polski, 2) język obcy (nowożytny), 
3) jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, biologia, 
historia lub wiedza o społeczeństwie.
Ratownictwo medyczne – 1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden 
z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astrono-
mia), matematyka lub język polski
Zarządzanie – 1) język obcy, 2) matematyka lub język pol-
ski, 3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski (jeśli 
nie został wybrany wcześniej), matematyka (jeśli nie zosta-
ła wybrana wcześniej), geografia, historia lub wiedza o spo-
łeczeństwie.
Zarządzanie i inżynieria produkcji – 1) matematyka, 2) język 
obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: język polski, fizy-
ka (fizyka i astronomia), chemia lub informatyka.

Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci 
i  finaliści olimpiad stopnia centralnego.

Collegium witelona zaprasza… cd. ze str. 15
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Od kandydatów do przyjęcia na studia pierwszego stop-
nia oraz jednolite studia magisterskie wymagane są nastę-
pujące dokumenty:
•	 kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, 

według wzoru określonego przez Uczelnię,
•	 kserokopia dokumentów potwierdzających zdany egza-

min maturalny (oryginały do wglądu na Uczelni),
•	 aktualna kolorowa fotografia kandydata o  wymiarach 

35 mm x 45 mm,
•	 na kierunkach: Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, 

Położnictwo, Ratownictwo medyczne – zaświadczenie 
lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów 
na wybranym kierunku (skierowanie i druk zaświadcze-
nia dostępne na Uczelni).

Zasady rekrutacji na  studia II stopnia

O przyjęcie na  studia drugiego stopnia mogą się ubie-
gać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierw-
szego stopnia. 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
O przyjęcie na  studia na  kierunek Bezpieczeństwo 

wewnętrzne mogą ubiegać się w  następującej kolej-
ności absolwenci: 
•	kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpie-
czeństwo narodowe, Administracja,
•	 kierunków o  zbliżonym zakresie progra-
mowym do  kierunku studiów drugiego stopnia, 
w  szczególności kandydaci, którzy są absol-
wentami kierunków z  dziedzin nauk społecz-
nych oraz dziedzin nauk medycznych i  nauk 
o  zdrowiu,
•	 innych kierunków, jeżeli zadeklarują 
uzupełnienie brakujących efektów uczenia 
się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejęt-
ności poprzez realizację i zaliczenie modu-
łów uzupełniających efekty uczenia się, 
wyznaczonych przez właściwego Dzie-
kana Wydziału, które zostaną okre-
ślone indywidualnie do końca pierw-
szego semestru studiów.

ciąg dalszy na str. 18

FINANSE i  ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
O przyjęcie na  studia na  kierunek Finanse i  zarządza-

nie w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się w  następującej 
kolejności absolwenci: 
•	 kierunków: Finanse, rachunkowość i  podatki, Finanse 

i  rachunkowość, Zarządzanie,
•	 kierunku Ekonomia,
•	 innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie bra-

kujących efektów uczenia się z  zakresu wiedzy, kom-
petencji i  umiejętności poprzez realizację i  zaliczenie 
modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyzna-
czonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które 
zostaną określone indywidualnie do  końca pierwszego 
semestru studiów.

INŻYNIERIA PRODUKCJI i  LOGISTYKI
O przyjęcie na  kierunek Inżynieria produkcji i  logistyki 

mogą ubiegać się w  następującej kolejności absolwenci:
•	 kierunków inżynierskich: Zarządzanie i  inżynieria pro-

dukcji, Inżynieria testowa, Logistyka i transport, Informa-
tyka, Energetyka,

•	 kierunków inżynierskich: Automatyka i robotyka, Budowa 
maszyn i  pojazdów, Logistyka, Transport, Mechanika 
i  budowa maszyn, Mechatronika, 

•	 innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie braku-
jących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompeten-
cji i  umiejętności poprzez realizację i  zaliczenie modu-
łów uzupełniających efekty uczenia się, wyznaczonych 
przez właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną 
określone indywidualnie do końca pierwszego semestru.

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
O przyjęcie na  studia na  kierunek Menedżer admini-

stracji publicznej mogą ubiegać się w  następującej kolej-
ności absolwenci: 
•	 kierunku Administracja,
•	 kierunków o  zbliżonym zakresie programowym do  kie-

runku studiów drugiego stopnia, w  szczególności kan-
dydaci, którzy są absolwentami kierunków z  dziedzin 
nauk społecznych,

•	 innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie bra-
kujących efektów uczenia się z  zakresu wiedzy, kom-
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petencji i  umiejętności poprzez realizację i  zaliczenie 
modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyzna-
czonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które 
zostaną określone indywidualnie do  końca pierwszego 
semestru studiów. 

PIELĘGNIARSTWO

O przyjęcie na  I rok studiów na  kierunek Pielęgniar-
stwo mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy ukoń-
czyli studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. 
Podstawą zakwalifikowania na  studia jest wynik studiów, 
o  których mowa w  zdaniu pierwszym. W przypadku gdy 
zamknięcie listy nie będzie możliwe, dodatkowym kryterium 
będzie średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów 
pierwszego stopnia (wyliczona z  dokładnością do  dwóch 
miejsc po  przecinku).

ZDROWIE PUBLICZNE

O przyjęcie na  studia na  kierunek Zdrowie publiczne 
mogą ubiegać się w  następującej kolejności absolwenci: 
•	 kierunków: Coaching zdrowego stylu życia, Diete-

tyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo 
medyczne,
•	 kierunków o  zbliżonym zakresie progra-
mowym do  kierunku studiów drugiego stop-
nia, w  szczególności kandydaci, którzy są 
absolwentami kierunków z  dziedzin nauk 
medycznych i  nauk o  zdrowiu,
•	 innych kierunków, jeżeli zadekla-
rują uzupełnienie brakujących efek-
tów uczenia się z  zakresu wiedzy, 

kompetencji i  umiejętności 
poprzez realizację i zalicze-
nie modułów uzupełniających 
efekty uczenia się, wyznaczo-
nych przez właściwego Dzie-
kana Wydziału, które zostaną 
określone indywidualnie do końca 
pierwszego semestru studiów.

Od kandydatów do przyjęcia na stu-
dia drugiego stopnia wymagane są nastę-
pujące dokumenty:
•	 kwestionariusz kandydata zawierający 

ankietę osobową, według wzoru okre-
ślonego przez Uczelnię,

•	 aktualna kolorowa fotografia kandydata 
o wymiarach 35 mm x 45 mm,

•	 kserokopia dyplomu ukończenia studiów 
pierwszego stopnia, studiów drugiego stop-
nia lub jednolitych studiów magisterskich (ory-
ginał do wglądu na Uczelni),

•	 kserokopia suplementu do  dyplomu (oryginał 
do  wglądu na  Uczelni) – dotyczy absolwentów, 

którzy ukończyli studia w latach, w których był on wyda-
wany, a  w przypadku pozostałych studentów wypis 
z  indeksu,

•	 na kierunku Zdrowie publiczne – zaświadczenie lekar-
skie stwierdzające możliwość podjęcia studiów (skiero-
wanie i  druk zaświadczenia dostępne na Uczelni),

•	 na kierunku Pielęgniarstwo – zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające możliwość podjęcia studiów (skierowa-
nie i  druk zaświadczenia dostępne na  Uczelni) oraz 
zaświadczenie z uczelni z wyliczoną średnią ocen uzy-
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skaną podczas odbytych studiów pierwszego stopnia 
(z  dokładnością do  dwóch miejsc po  przecinku),

•	 dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie na stu-
dia drugiego stopnia na  kierunkach Bezpieczeństwo 
wewnętrzne, Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie, 
Inżynieria produkcji i  logistyki, Menedżer administracji 
publicznej oraz Zdrowie Publiczne, wymagana jest dekla-
racja o  realizacji zajęć uzupełniających efekty uczenia 
się, wynikająca z kontynuowania studiów drugiego stop-
nia na  kierunku innym niż ukończone studia. 

Terminy rekrutacji 

Nabór pierwszy

•	 elektroniczna rejestracja kandydatów na  studia:  
30 maja – 29 lipca 2022 r.,

•	 przyjmowanie dokumentów:  
30 maja –29 lipca 2022  r.,

•	 ogłoszenie listy przyjętych na  I rok studiów:  
2 sierpnia 2022

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegóły na 
www.collegiumwitelona.pl 

tel. 76 723 22 10
e - mail: rekrutacja@collegiumwitelona.pl
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Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Collegium 
Witelona 22 kwietnia zorganizował IV Ogólnopolską Stu-
dencką Konferencję Naukową Młodych Medyków. Podczas 
konferencji poruszono wiele ciekawych tematów oraz oma-
wiano wyniki przeprowadzonych badań. Konferencja sta-
nowiła również okazję do  nawiązania nowych kontaktów 
oraz integracji środowiska młodych naukowców.

W skład Komitetu Organziacyjnego IV Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej Młodych Medyków weszli: dr n. med. 
Małgorzata Bujnowska – Przewodnicząca, dr Łukasz Rogow-
ski, mgr Renata Hołowiak, mgr Marcin Klimczak, mgr Mał-
gorzata Słupska - Kartaczowska, mgr Katarzyna Traczuk - Ber-
nat, mgr Aleksandra Wysowska.

Komitet Naukowy IV Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej Młodych Medyków tworzyli: prof. dr hab. inż. Jerzy 
J.  Pietkiewicz – Przewodniczący, prof. dr hab. n. med. 
Grażyna Durek, prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś, 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz, prof. dr hab. 
n. med. Jerzy Kołodziej, prof. dr hab. n. med. Bernard 
Panaszek, prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, prof. dr 
hab. Marek Woźniewski, dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk, 
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda, dr hab. n. med. Krzysz-
tof Małyszczak, dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, dr 
hab. Izabela Wróblewska, dr n. med. Jolanta Bielawska, 
dr n. med. Małgorzata Bujnowska, dr n. med. Adam Kuź-
miński, dr Izabela Bernatek - Zaguła, dr Katarzyna Lisowska, 
dr Łukasz Rogowski, dr Kamila Sadaj- Owczarek, dr inż. 
Iwona Twarogowska - Wielesik, dr inż. Ewa Walczak - Cha-
jec, dr Monika Wierzbicka.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Izabela Berna-
tek - Zaguła. Program konferencji podzielony był na trzy sesje. 
Konferencja obejmowała takie zagadnienia jak: ratownic-
two medyczne i zdrowie publiczne; pielęgniarstwo i położ-
nictwo; fizjoterapia; dietetyka.

W pierwszej sesji prezentacje wygłosiły: 
•	Maja Lange, Olimpia Bajdowska, Zuzanna Zienkiewicz 

– Ocena satysfakcji studentów z  wyboru kierunku „Pie-
lęgniarstwo” – Pielęgniarskie Koło Naukowe, Wydział 

IV Ogólnopolska 
Studencka Konferencja Naukowa 
Młodych Medyków

Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej, Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa,

•	 Małgorzata Błaszczyk, Martyna Odzimek – Ocena czę-
stości występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa 
wśród instrumentalistów – Studenckie Koło Naukowe 
MEDYK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Collegium 
Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii,

•	 Dalia Koch, Wioletta Halczuk - Gorzelnik – Wpływ pan-
demii na dolegliwości bólowe kręgosłupa wśród studen-
tów oraz dzieci wieku dziecięcego – Pielęgniarskie Koło 
Naukowe, Wydział Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycz-
nej, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,

•	 Barbara Mikołajczyk, Agata Korzym – Ocena sposobu 
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żywienia pracujących studentów studiów stacjonarnych – 
Koło Naukowe Dietetyków, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kul-
turze Fizycznej, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
W trakcie drugiej sesji zaprezentowano następujące 

tematy:
•	 Martyna Odzimek, Małgorzata Błaszczyk – Analiza 

zależności między wadami postawy a  zaburzeniami 
układu ruchowego narządu żucia wśród studentów kie-
runków medycznych – Studenckie Koło Naukowe MEDYK, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Collegium Medicum, 
Wydział Nauk o  Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii,

•	 Rafał Kadłubicki, Małgorzata Bujnowska – Znamiona 
śmierci – Koło Naukowe Młodych Medyków, Wydział 
Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej, Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa, 

•	 Weronika Michalska, Weronika Jandy – Zgoda czy brak 
sprzeciwu. Wiedza na  temat oświadczenia woli i  obo-
wiązujących przepisów prawnych w zakresie przeszcze-
piania narządów – Koło Naukowe „New Live”, Kate-
dra Ratownictwa Medycznego, Akademia Nauk Stoso-
wanych im. Stanisława Staszica w  Pile, 

•	 Kinga Kosiór, Karol Brzeziński, Patrycja Szczerbuk – Rola 
studentów ratownictwa medycznego wobec kryzysu huma-
nitarnego. Zabezpieczenie medyczne na  przykładzie 
przejścia granicznego w  Dorohusku – Koło Naukowe 
„New Live” Katedra Ratownictwa Medycznego Akade-
mii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w  Pile,

•	 Łukasz Dominów – Urazy zmiażdżeniowe – Koło Naukowe 
Młodych Medyków, Wydział Nauk o  Zdrowiu i  Kultu-
rze Fizycznej, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Podczas trzeciej sesji uczestnicy wysłuchali następują-

cych wystąpień: 
•	 Bartłomiej Tursa, Paweł Powązka – Ultrasonografia 

w  medycynie ratunkowej – Koło Naukowe Młodych 
Medyków, Wydział Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycz-
nej, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,

•	 Kamila Szwed, Katarzyna Kaszuba – Ocena sposobu 
żywienia a  występowanie nadwagi i  otyłości wśród 
pacjentów Poradni Dietetycznej w  Legnicy – Koło 
Naukowe Dietetyków, Wydział Nauk o  Zdrowiu i  Kul-
turze Fizycznej, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,

•	 Weronika Brzumowska, Dominika Ślazyk – Naucza-
nie stacjonarne a  zdalne – różnice w  sposobie żywie-
nia – Koło Naukowe Dietetyków, Wydział Nauk o Zdro-
wiu i  Kulturze Fizycznej, Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa,

•	 Maja Grzesiak, Paulina Łata – Ocena ergonomii pracy 
siedzącej oraz stojącej oraz wiedza pracowników na ten 
temat – Koło Naukowe Fizjoterapeutów, Wydział Nauk 
o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej, Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa.
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„Hejt oraz fake newsy – sposoby weryfikacji informacji 
rozpowszechnianych w  cyberprzestrzeni” to tytuł bezpłat-
nego szkolenia z  zakresu bezpieczeństwa, które odbyło 
się w Collegium Witelona 28 kwietnia. Uczestnicy dowie-
dzieli się, jak radzić sobie z hejtem w  Internecie oraz jak 
rozpoznać fake news.

Zajęcia poprowadził mgr inż. Robert Nowakowski 
z  Zakładu Nauk o  Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Spo-
łecznych i  Humanistycznych Collegium Witelona Uczelni 
Państwowej.

Czym w  ogóle jest hejt? Definiujemy go jako niena-
wistne, poniżające treści, niekoniecznie w formie pisemnego 
komentarza, ale też grafik czy video. Najłatwiej jest się 
z nim spotkań w social mediach, komentarzach pod artyku-
łami czy na  forach. Jak skutecznie radzić sobie z  hejtem? 
Nie wchodzić w dialog i dyskusję z autorem hejtu; nie udo-
stępniać negatywnych komentarzy, zatrzymując tym samym 
spiralę mowy nienawiści; zgłaszać hejt; promować właściwe 
zachowania i postawy, np. komunikować się bez wulgary-
zmów i  agresji werbalnej, pozbyć się odruchu natychmia-
stowego reagowania na wszystko, co do nas dociera, sta-
wiać granice sobie i  innym.

Uczestniczy szkolenia zdobyli również wiedzę na temat 
wskazówek, które mogą być pomocne do rozpoznania fake 
newsów. Istnieją pewne elementy, które pozwalają wychwy-
cić fake news, są to przede wszystkim: clickbaitowe tytuły, 
które mają wywołać sensację; podejrzany adres URL albo 
nazwa źródła; nierówne formatowanie tekstu; emocjonalny 
charakter tekstu; błędy ortograficzne, interpunkcyjne, styli-
styczne; brak źródeł, cytatów, faktów; brak autora tekstu. 
Gdy zauważymy fake news, najlepiej od razu go oznaczyć, 
aby inni od  razu wiedzieli, z  czym mają do  czynienia. 

Jak walczyć z hejtem 
w Internecie?
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Studenci Collegium Witelona z kierunku Pielęgniar-
stwo podczas Światowego Dnia Świadomości Auty-
zmu poznawali problemy osób zmagających się z tym 
schorzeniem. Od lat na całym świecie puzzle i  kolor 
niebieski są symbolami autyzmu.

Dzień ustanowiony został przez przedstawicieli 
państw członkowskich Organizacji Narodów Zjedno-
czonych 21 stycznia 2008 roku. Autyzm to zaburzenie 
rozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu. 
Osoby dotknięte autyzmem mają problemy z komuni-
kacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozu-
mieniem relacji społecznych. My, jako społeczeństwo, 
musimy sobie uświadomić, iż nie jest to ani lepsze, 
ani gorsze spojrzenie na  świat. Jest po  prostu inne.

W Collegium Witelona uczymy studentów metod 
terapii, które wspomagają rozwój takich osób w  róż-
nych płaszczyznach.

relacje

Studenci Pielęgniarstwa o autyzmie
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 7 kwietnia zorganizowała 
bezpłatne praktyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa. Tym razem 
uczestnicy spotkania zapoznali się z  tematem pt. „Świadome wpły-
wanie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”. 
Zaplanowany również na ten dzień eksperyment kryminalistyczny doty-
czący widoczności na drodze ze względu na złe warunki pogodowe 
został przeniesiony na inny termin. Uczestniczy szkolenia skoncentro-
wali się na kwestiach teoretycznych. W  te zagadnienia wprowadził 
zebranych mgr Edward Polakiewicz z  Wydziału Nauk Społecznych 
i Humanistycznych naszej Uczelni. 

Wraz z  nowym rokiem zmianie uległo również Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych 
w  drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. W 
celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, między innymi Dolnego 
Śląska, podwyższone zostały kwoty mandatów karnych za popełnie-
nie poszczególnych wykroczeń drogowych. Zmiany dotyczą głównie 
tych wykroczeń, które od dłuższego czasu stanowią jedne z najczęst-

szych przyczyn wypadków drogowych i  to zazwyczaj tych tragicz-
nych w  skutkach. To  przede wszystkim przekroczenia dopuszczalnej 
prędkości, naruszenia przepisów chroniących pieszych, wykroczenia 
związane z  wykonywaniem manewru wyprzedzania czy niepra-
widłowe zachowania na przejazdach kolejowych. Wyższe kary 
czekają również osoby, które zdecydują się kierować pojazdem 
pod wpływem alkoholu bądź podobnie działających środków.

Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze zmiany. 
Zwiększeniu uległ zakres ochrony pieszego w  rejonie przej-
ścia dla pieszych poprzez nałożenie na kierującego pojazdem 
dodatkowych obowiązków. Kierowca jest zobowiązany do 
dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale 
i  jego okolicy, oraz do stworzenia możliwości bezpiecz-
nego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących 
się na przejściu oraz tych, którzy wchodzą na przejście. 
Z kolei pieszemu zakazuje się korzystania w  trakcie 
wchodzenia na jezdnię lub torowisko (także w  obrę-
bie usytuowanych tam przejść dla pieszych) z  tele-
fonów komórkowych oraz innych urządzeń upośle-
dzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzro-
kową, a  tym samym ocenę w  zakresie bezpiecz-
nego wejścia i  pokonania jezdni lub torowiska. 

Szkolenie z bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego
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Studenci pierwszego roku kierunku Pedagogika   przed-
szkolna i  wczesnoszkolna prowadzonym na Wydziale 
Nauk Społecznych i Humanistycznych Collegium Witelona 
na  zaproszenie dr Doroty Domińskiej-Werbel uczestniczyli 
w konferencji szkoleniowej pt. „Niebieskie życie, niebieska 
nadzieja – terapia czyni cuda”. 

Konferencja organizowana była w  Jaworze 27 kwiet-
nia 2022 roku przez Stowarzyszenie „Budujemy Mosty” 
i  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w  Jaworze. 

Jej głównym celem było zapoznanie uczestników z róż-
norodnością terapii i psychoterapii dzieci ze spectrum auty-
zmu. Prelegentami konferencji byli specjaliści praktycy, którzy 
na co dzień pracują z dziećmi z tym zaburzeniem: lekarze, 
oligofrenopedagodzy, psycholodzy, psychoterapeuci, reha-
bilitanci oraz nauczyciele współorganizujący proces kształ-
cenia. Dla studentów była to cenna wiedza dotycząca sku-
tecznych technik pracy z  dziećmi.

relacje

Studenci Witelonki na konferencji 
w Jaworze
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Z okazji przypadającego w kwietniu „Dnia walki 
z  bezrobociem” 12 kwietnia 2022 r. Biuro Karier 
we współpracy z  Samorządem Studenckim zapro-
siło studentów naszej Uczelni na spotkanie dorad-
cze z konsultantami Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy. 

Celem było ułatwienie młodym ludziom przejścia 
z  etapu edukacji do życia zawodowego. Pomyślne 
wkroczenie na dzisiejszy rynek pracy nie jest łatwą 
sprawą. Istnieją jednak możliwości, które mogą oka-
zać się bardzo pomocne w odniesieniu sukcesu zawo-
dowego.

W świetle oczekiwań i  wymagań pracodawców 
osoby rozpoczynające swoją drogę zawodową nie 
tylko powinny cechować się dobrym przygotowa-
niem do zawodu w zakresie kompetencji twardych, 
ale również posiadać cały szereg umiejętności mięk-
kich, czyli osobistych i  interpersonalnych.

Podczas konsultacji indywidualnych z  doradcami 
zawodowymi studenci mogli określić własne predys-
pozycje zawodowe, dokonać bilansu umiejętności, 
stworzyć indywidualny plan działania, przygotować 
dokumenty aplikacyjne. Doradcy zawodowi omawiali 
ze studentami znaczenie konieczności podejmowania 
aktywności dla odniesienia sukcesu na rynku pracy, 
wskazywali metody i  strategie skutecznego poszuki-
wania zatrudnienia.

Konsultacja w opinii studentów pomogła uporząd-
kować wiedzę na temat zasobów i deficytów, jakie 
posiadają, a  także ustalić dalsze kroki w  obszarze 
edukacji i  pracy.

Ewa Karlińska
doradca zawodowy, 

trener rozwoju osobistego, coach

Dzień walki z bezrobociem
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Na „Seminarium przemysłowym” zorganizowanym 
12  maja przez Wydział Nauk Technicznych i  Ekonomicz-
nych w Collegium Witelona gościliśmy przedstawicieli Här-
ter Technika Wytłaczania.

Firma produkuje elementy z metalu i tworzyw sztucznych, 
podzespoły oraz opakowania. Od przeszło 50 lat Härter 

relacje

Przedstawiciele 
Härter Technika Wytłaczania 
o innowacyjnych pomysłach

wzbogaca branżę innowacyjnymi pomysłami, nowymi tech-
nologiami i  perspektywicznymi wizjami. 

Witelonka jest dumna, że tym razem w  rolę mento-
rów wcielili się nasi absolwenci, którzy już jako specjali-
ści podzielili się ze studentami praktyczną wiedzą i filozo-
fią przedsiębiorstwa.



28 kwadrans
a k a d e m i c k i wydarzenia

Do złudzenia przypomina grę komputerową, dlatego robi 
furorę w kształceniu młodych ludzi. Z nauki poprzez Wirtu-
alną Rzeczywistość mogą już korzystać studenci Collegium 
Witelona. 20 kwietnia Uczelnia otworzyła Centrum Nowo-
czesnych Technologii połączone z uruchomieniem Pracowni 
Wirtualnej Rzeczywistości. W otwarciu wziął udział Woje-
woda Dolnośląski Jarosław Obremski.

Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości – oparta na  naj-
nowszych technologiach – umożliwia studentom Collegium 
Witelona, kształcącym się na kierunkach związanych z bez-
pieczeństwem, wirtualny udział m.in. w  zabezpieczaniu 
miejsc wypadków drogowych. Dzięki specjalnie zaprogra-
mowanej dla Uczelni aplikacji okulary VR „przenoszą” stu-
dentów w rzeczywiste miejsca w Legnicy, gdzie najczęściej 
dochodzi do wypadków i  kolizji.

Doceniło ministerstwo i Unia Europejska
 – Wiadomo, że gdy dochodzi do  wypadku, policja 

nie dopuszcza na  miejsca zdarzenia osób postronnych. 
W naszej pracowni studenci mogą więc „przenieść się” 
na miejsce wypadku wirtualnie i w tej formule realizować 
zadania technika kryminalistyki w  zabezpieczaniu śladów 
kryminalistycznych, wykonywaniu szkiców czy dokumentacji 
fotograficznej. W ten sposób zdobywają praktyczną wiedzę 
i  umiejętności – tłumaczy Robert Nowakowski z Wydziału 
Nauk Społecznych i Humanistycznych Collegium Witelona.

–  To dla mnie nowa, bardzo ciekawa forma nauki – 
mówi student Marek Fuławka.

Uruchomienie Centrum Nowoczesnych Technologii i Pra-
cowni Wirtualnej Rzeczywistości kosztowało 300 tys. zł. 
Collegium Witelona pozyskało pieniądze z  unijnego pro-
gramu „Uczelnia Dostępna”, przeznaczyło też na  ten cel 
część wynoszącej milion złotych dotacji, którą Ministerstwo 
Nauki i  Edukacji przyznało legnickiej Uczelni jako jednej 
z  najlepszych w  kraju. 

Wojewoda w  lokomotywie
Otwarcie Centrum Nowoczesnych Technologii i  Pra-

cowni Wirtualnej Rzeczywistości odbyło się w  Wite-
lonce 20 kwietnia. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. 
Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, szef Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk 
dr Piotr Rupa, Komendant Miejski Policji w Legnicy 
podinsp. Zbigniew Kopij, Komendant Miejski Pań-
stwowej Straży Pożarnej w  Legnicy bryg. Woj-
ciech Huk, przedstawiciele wydziałów zarządza-
nia kryzysowego z  Legnicy i  powiatu legnic-
kiego.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obrem-
ski uczestniczył tego dnia w Witelonce nie 
tylko w  otwarciu Centrum Nowoczesnych 
Technologii. Odwiedził też działający 
w  Collegium Witelona Ośrodek Szko-
lenia i  Egzaminowania Maszynistów, 

Wirtualna Rzeczywistość 
w Witelonce
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w którym usiadł za sterami wirtualnej lokomotywy porusza-
jącej się po rzeczywistych trasach kolejowych. Gościł rów-
nież w  nowoczesnej uczelnianej strzelnicy, gdzie spróbo-
wał swoich sił w  strzelaniu do  celu. 

Ważna umowa o współpracy
Jednym z  punktów wizyty Wojewody Dolnośląskiego 

w  legnickiej Uczelni było podpisanie z  władzami Wite-
lonki ważnej umowy. 

– Umożliwia ona m.in. przyjęcie 40 studentów na prak-
tyki zawodowe w  danym roku akademickim przez Dolno-
śląski Urząd Wojewódzki, a  także realizację wspólnych 
z  Uczelnią prac naukowych i  edukacyjnych w  zakresie 
nauk społecznych i humanistycznych – wyjaśnia wojewoda 
Jarosław Obremski.
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Czy wiesz kim był Witelon?
(cześć IV)

Czy wiesz kim był Witelon? Jakie miał związki z Legnicą? 
Jakie były jego odkrycia i ważniejsze prace? Na te i  inne 
pytania spróbujemy odpowiedzieć w  kolejnym artykule 
poświęconym tej wybitnej postaci.

Niewiele wiemy o  działalności naukowej Witelona 
po napisaniu De Perspectiva. Prawdopodobnie jeszcze prze-
bywając w  Viterbo, napisał listy do  przyjaciół – a  może 
raczej kolejne traktaty naukowe – O częściach wszechświata 
oraz Nauka o  ruchach niebieskich. Niestety i  te dzieła 
znane są jedynie z  tytułów, bo zaginęły. Wielu badaczy 
skłania się do twierdzenia, że po napisaniu De Perspectiva 
Witelon zajął się działalnością dyplomatyczną. 

Inni przekonują, że przedłużający się pobyt Witelona 
w  Rzymie był podyktowany nadziejami na  uzyskanie 
jakiejś prebendy. Było to w średniowieczu uposażenie 
duchownych nie połączone zasadniczo ze sprawowa-
niem obowiązków duszpasterskich. Miało zapewnić 
utrzymanie duchownym nie posiadającym innych 
dochodów. Dotyczyło to przede wszystkim kano-
ników kapituł katedralnych sprawujących funk-
cje administracyjne w  diecezji. Prebendy zastą-
piły wcześniejszą wspólnotę dochodów człon-
ków kapituły. W Polsce już w XIII wieku każdy 
kanonik miał swoje odrębne uposażenie, czyli 
prebendę. Ustanawiano je na  dochodach 
Kościoła, w  szczególności pochodzących 
z  dziesięcin. Stopniowo przekształciły się 
one w pewnego rodzaju fundacje, których 
dochody przypisane były konkretnemu 
stanowisku czy urzędowi kościelnemu. 

Nie doczekawszy się takiego uposażenia, które mogłoby 
zapewnić dostatnie życie i kontynuowanie badań, Witelon 
opuszcza Wieczne Miasto. Chociaż powodem takiej decy-
zji mogłoby być również narastające zagrożenie inkwizy-
cyjnym terrorem wobec postępowych myślicieli, które coraz 
mocniej zaczęło doskwierać uczonym w  Rzymie.

Według niektórych badaczy Witelon już w  1274 roku 
znajduje gościnę na dworze czeskiego króla Przemysława 
Ottokara II, wuja i  opiekuna księcia wrocławskiego Hen-
ryka IV Probusa. Inni utrzymują, że w  tym właśnie roku 
powraca na  Śląsk, zostaje kanonikiem wrocławskiej kapi-
tuły katedralnej i otrzymuje od księcia Henryka IV prebendę 
w  postaci wsi Żurawina pod Wrocławiem. Ten drugi fakt 
pozostaje najpewniejszy wobec zachowanych dokumentów, 
choć Jerzy Burchardt utrzymuje, że już w  sierpniu 1274 
roku Witelon i jego przyjaciel ze studiów magister Teodoryk 
zostali wysłani przez króla Ottokara II na  sobór w  Lyonie. 
Mieli być już wówczas kapelanami czeskiego władcy, 
a więc na jego dworze musieli pojawić się znacznie wcze-
śniej, aby uzyskać stanowiska – a  co ważniejsze – zaufa-
nie króla. Kapelani podjęli się misji nakłonienia papieża 
Grzegorza X do sojuszu z władcą Czech, który aspirował 
w  tym czasie do cesarskiej godności. Ówczesne królestwo 
czeskie przeżywało prawdziwy rozkwit i było jednym z naj-
potężniejszych w  Europie. Obejmowało wówczas oprócz 
Czech – „Morawy, Styrię, Koryntię i Austrię”. Niestety misja 
nie powiodła się i  obaj kapelani zostali zwolnieni przez 
króla ze swoich stanowisk, więc wrócili na  Śląsk. 

Nowo wybrany biskup wrocławski Tomasz II herbu Zaręba 
mianował magistra Witelona kanonikiem Katedry wrocław-
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skiej. To właśnie wówczas, jak utrzymuje profesor Bur-
chardt, „na rokach młodocianego księcia Henryka IV Pro-
busa”, otrzymuje Witelon od księcia prebendę – wieś Żóra-
winę. W zachowanym dokumencie z 10 lipca 1275 roku 
zapisano: „Henryk, książę Śląska i  pan Wrocławia, prze-
kazuje w  posiadanie wieś Żórawina, po  zrzeczeniu się 
do  niej wszelkich praw przez komesa Mikołaja, zwanego 
Brus, kanonikowi wrocławskiemu, magistrowi Witelonowi”.

Będąc prawdopodobnie na  służbie księcia wrocław-
skiego, Witelon został wysłany z  jakąś misją do  Viterbo. 
Papieżem był już w  tym czasie Jan XXI, wcześniej osobi-
sty lekarz poprzedniego papieża Grzegorza X, który miał 
wszechstronne wykształcenie – zajmował się logiką i medy-
cyną. Szczególne uznanie zyskał jako lekarz. Jego pontyfi-
kat trwał jednak tylko osiem miesięcy: od 8 września 1276 
do 20 maja 1277 roku (zginął po wypadku budowlanym, 
podczas którego zawalił się fragment sklepienia pałacu 
w  Viterbo, raniąc go śmiertelnie). Czy jednak do  niego 
Witelon posłował w imieniu księcia Henryka – nie wiadomo. 

Jerzy Burchard przywołuje jeszcze trzy wydarzenia 
z  udziałem Witelona. Jego zdaniem 7 lutego 1277 roku 
brał on udział w  spisywaniu testamentu przez kardynała 
Simone Paltanieri, swojego przyjaciela. Na dokumencie 
widnieje jego imię. 

Natomiast 12 grudnia 1280 roku Witelon miał być media-
torem pomiędzy Henrykiem, biskupem Trydentu, a Minhar-
dem, habią Tyrolu i Goricy. Wszystko miało odbywać się 
w Wiedniu, w mieszkaniu kanclerza króla Rzymian Rudolfa I 
Habsburga, Rudolfa von Hoheneck. Zwaśnieni dostojnicy 
zgodzili się na  królewski arbitraż. 

Wcześniej, w  tym samym 1280 roku, Witelon towarzy-
szył królowi Rudolfowi w  podróży do  Norynbergii, gdzie 
20 sierpnia był świadkiem przy zakupie przez niego majątku 
Schwabach od  Winryka, opata cystersów w  Ebrach. Tam 
prawdopodobnie poznał również jednego z  lenników kró-
lewskich – Jeana II d`Avesnes, władcę Hainautu. To właśnie 
na ziemi panów d`Avesnes znajduje się klasztor norbertanów 
w  La Vicogne pod Valenciennes, w  którym Witelon przeby-
wał pod koniec życia, będąc premonstrantem (członkiem 
zgromadzenia zakonnego kanoników regularnych). I, jak 
dowodzi Jerzy Burchardt na podstawie zapisku znalezio-
nego w  berneńskim rękopisie Perspectivorum, tam wła-
śnie magister Witelon zakończył życie w 1314 roku.

Do tego stwierdzenia jeszcze wrócimy, bo wątek 
tajemniczego mnicha, który zmarł we francuskim 
klasztorze norbertanów, jest bardzo interesujący. 
Niemniej – podobnie jak pozostałe – twierdzenia 
profesora Burchardta o  pozanaukowej aktywno-
ści Witelona są często podważane przez innych 
historyków, którzy dowodzą, że ludzi o  takim 
imieniu było więcej. 

Bardziej rozpowszechniony jest pogląd, 
że schyłek życia Witelon spędził w  Legnicy 
jako pleban i nauczyciel w szkole parafial-
nej przy kościele św. Piotra. Przypisuje mu 
się upowszechnianie dzieł starożytnych 
uczonych, a  nawet konstruowanie przy-
rządów do kreślenia krzywych. Faktem 
jest, że legnicka szkoła przeżywała 
po 1275 roku pełen rozkwit. Badacze 
dowodzą, że jednym z uczniów był 
tu przyszły magister atrium Franko 

z  Polski, który zasłynął na  paryskiej Sorbonie wynalezie-
niem torquetum (przyrządu astronomicznego, który umożli-
wiał pomiary współrzędnych ciał niebieskich w trzech ukła-
dach: horyzontalnym, równikowym i ekliptycznym oraz kon-
wersję pomiędzy tymi układami bez wykonywania dodat-
kowych obliczeń). Opis takiego urządzenia odnaleziono 
w  jego manuskryptach z  1284 roku. Jeśli kształcił się 
w  Legnicy, to mógł być uczniem Witelona.

Profesor Aleksander Birkenmajer wysuwa nawet twier-
dzenie, że obudzenie się szerszego ruchu umysłowego 
na Śląsku w początkach XIV wieku związane jest z posta-
cią Witelona. Jemu także przypisuje nadanie nowego sta-
tutu legnickiej szkole parafialnej w 1309 r., w której wykła-
dano „księgi świeckie, przyrodnicze i rozmaite inne, do któ-
rych są przygotowani słuchacze”. Było to wówczas kształ-
cenie w zakresie qvadrivium dzięki przywilejowi nadanemu 
31 października 1309 roku przez biskupa wrocławskiego 
Henryka z Wierzbna. 

Rozwój legnickiej szkoły parafialnej skończył się kilka 
lat później, gdy książę Bolesław III nałożył na miasto kon-
trybucję, próbując spłacić swoje gigantyczne długi. Choć 
obciążenia takie trwały tylko parę lat – od 1311 do 1313 – 
to  ich skutki było znacznie dłuższe. W rezultacie patrycjat 
zadecydował o wstrzymaniu dalszego finansowania szkoły, 
która nie mogła utrzymać się z  dochodów kościoła.

Zdaniem wielu badaczy nie ma wiarygodnych wzmia-
nek o  działalności Witelona po  1280 roku. Trudno przy-
jąć, że naukowiec, nauczyciel i dyplomata zaniechał wszel-
kiej aktywności, stąd często rok ten przyjmuje się jako datę 
śmierci Witelona. Pewnym jest natomiast fakt, że Henryk 
de Sunnerbarch, proboszcz katedry we Fromborku, syn Hen-
ryka Szczytnika z Wrocławia, nakazał w swoim testamencie 
odprawienie mszy i modlenie się za duszę magistra Wite-
lona. Obaj byli przed laty związani ze szkołą katedralną 
we Wrocławiu. Witelon był tam nauczycielem i być może 
Henryk także, choć różnica wieku skłania raczej do wnio-
sku, że mógł być jego uczniem. 

 Testament pochodzi z 1314 roku i  ten zapis, zdaniem 
profesora Jerzego Burchardta, stanowi potwierdzenie tezy 
identyfikującej tajemniczego mnicha z  francuskiego klasz-
toru z Witelonem. Z zachowanych źródeł wiemy, że wła-
śnie w  tym – 1314  r. za jego duszę odprawiono mszę 
żałobną także w katedrze wrocławskiej, w której był kano-
nikiem. Co wydaje się być potwierdzeniem tezy przyjmu-
jącej ten rok jako datę śmierci Witelona. Jeżeli tak zało-
żymy, to w chwili śmierci musiałby on mieć ponad 70  lat. 
Tymczasem wiele prac naukowych podaje, że średnia dłu-
gość życia w  średniowieczu wynosiła około trzydziestu, 
najwyżej trzydziestu kilku lat. Na statystyki rzutowała jed-
nak ogromna śmiertelność niemowląt i dzieci. Kilkadziesiąt 
procent ludzi umierało jeszcze przed osiągnięciem dorosło-
ści. Ci jednak, którzy przekroczyli wiek dojrzewania, mogli 
oczekiwać, że doczekają do  pięćdziesiątki (np. według 
badań M. A. Jonkera).

Pięćdziesięciolatkowie byli w  tym czasie określani mia-
nem starców, jak choćby Mieszko Pierwszy, zmarły naj-
pewniej w  szóstej dekadzie życia. 

Nie brakowało też władców, a  zwłaszcza władczyń, 
dożywających siedemdziesiątki. W Polsce w  epoce Pia-
stów udało się to na  przykład królowej Rychezie i  księż-
nej Marii Dobroniedze. Osiągnięcie takiego wieku przez 
Witelona byłoby więc możliwe.
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Studenci Koła Naukowego „Secure Diversitas” i  jego 
opiekun dr Andrzej Szczepański gościli 10 maja w  sie-
dzibie Fundacji Bente Kahan Centrum Kultury i  Edukacji 
Żydowskiej na  zajęciach poświęconych „Fragmentaryzacji 
etnicznej jako potencjalnego zagrożenie bezpieczeństwa 
państwa – przykład Izraela”.

Prelekcję przeprowadził Piotr Zadworny, pracownik Fun-
dacji, który zwrócił uwagę słuchaczy na geopolityczne uwa-
runkowania powstania tego państwa, a  także na  jego zło-
żoną mozaikę narodowościową i kulturową. Prelegent pod-
kreślił, że istniejące w  Izraelu animozje społeczne wystę-
pują nie tylko między wyznawcami judaizmu i  islamu, ale 
także wśród samych Żydów, wywodzących się z  różnych 
regionów świata (np. z Afryki i Europy) i tym samym posia-
dających odmienną historię, kulturę i  tradycję.

W dalszej części wizyty studenci wzięli udział w warsz-
tatach, w  trakcie których starali się znaleźć rozwiązanie 
konfliktogennych źródeł zagrożenia bezpieczeństwa. Bogatsi 
o  uzyskaną wiedzę na  temat najnowszej historii Izraela, 
w tym o dotychczasowych staraniach pokojowego uregulo-
wania sporów, zrozumieli, jak trudne wyzwanie stoi przed 
każdym współczesnym państwem charakteryzującym się 
daleko idącą fragmentaryzacją narodowościową. 

Andrzej Szczepański

Koło Naukowe Secure Diversitas 
w Synagodze 
Pod Białym Bocianem
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Witelonka na kolejnym „Seminarium przemysłowym” zor-
ganizowanym przez Wydział Nauk Technicznych i  Ekono-
micznych 28 kwietnia 2022 r. gościła dra Błażeja Prusa – Pre-
zesa PPH VITBIS sp. z  o.o. 

Firma jest największym producentem szklanych ozdób 
choinkowych, zatrudniającą ok. 200 wykwalifikowanych 
pracowników w  różnych działach. 

Prezes podzielił się ze studentami Collegium Witelona 
praktyczną wiedzą z  zakresu zarządzania przedsiębior-
stwem oraz swoim przepisem na  sukces. 

Doktor Błażej Prus jest absolwentem Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu. W 2014 r. obronił pracę dok-
torską pod tytułem „Pomoc publiczna dla MSP jako czyn-
nik aktywizacji powiatów województwa dolnośląskiego”. 

Zawodowo jest związany z  branżą produkcyjną. 
Od  2013 roku – członek zarządu PPH Vitbis - Polska sp. 
z  o.o. w  Złotoryi, od  2020 roku Prezes Zarządu spółki 
PPH Vitbis sp. z o.o. w Złotoryi. Jest również wykładowcą 
na  Wydziale Nauk Technicznych i  Ekonomicznych Colle-
gium Witelona Uczelni Państwowej.

O firmie VITBIS 
na „Seminarium przemysłowym”

Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnie-
nia jak warunki funkcjonowania małych i  średnich przed-
siębiorstw na rynku międzynarodowym oraz sukcesja w fir-
mach rodzinnych. 
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W Czytelni Naukowej nr 3 dnia 7 kwietnia 2022  r. 
odbyło się spotkanie w  ramach „Biblioteki na BIS” (Biblio-
teczna Integracja Studentów). Studenci III roku kierunku Die-
tetyka przygotowali prezentację „Jaką dietę wybrać w  tym 
roku, czyli ranking diet 2022”, podczas której przedstawili 
najpopularniejsze diety oraz korzyści, a  także zagrożenia 
płynące z  ich stosowania. 

Każdego roku amerykański miesięcznik „U.S. News 
& World Report” publikuje wyniki plebiscytu na  najzdrow-
sze diety w  roku. Ranking tworzony jest przez 27 eksper-
tów od żywienia, otyłości, psychodietetyki, cukrzycy i chorób 
serca, którzy analizują poszczególne modele żywieniowe 
i  przyznają im punkty. Specjaliści oceniają, czy analizo-
wane diety są łatwe do stosowania, czy pomagają w krót-
kotrwałej czy długotrwałej utracie masy ciała, czy zapew-
niają kompleksowe odżywianie, czy są bezpieczne, czy 
mogą zapobiegać cukrzycy, chorobom serca i  czy mogą 
wspomagać chorych na  te choroby.

Dieta śródziemnomorska już po raz piąty z rzędu wygrała 
ranking najzdrowszych diet. Nie jest to dieta odchudzająca. 
Jest to raczej określenie sposobu żywienia osób zamiesz-
kujących basen Morza Śródziemnego. Utrata wagi wynika 
ze zdrowego stylu życia. W diecie tej nie ma planu die-
tetycznego ani restrykcji kalorycznych, ale ogólne zasady 
określają, po  jakie produkty należy sięgać i  co robić, aby 
na  długo zachować zdrowie i  dobrą kondycję. 

Najlepsze diety 2022 roku to: dieta śródziemnomor-
ska, dieta DASH, fleksitarianizm oraz dieta MIND. Nato-
miast najgorzej zostały ocenione: dieta ketogeniczna, dieta 
GAPS oraz dieta Dukana. 

Często diety, które zapewniają najszybszą utratę wagi, 
mogą powodować niedobory składników odżywczych, 
obciążenie różnych narządów i układów organizmu. Więk-
sze jest także ryzyko efektu jojo, czyli szybkiego powrotu 
do  pierwotnej masy ciała. 

Spotkania Biblioteki z  Kołem Naukowym Dietetyków 
w ramach „Biblioteki na BIS” na trwałe wpisały się do kalen-
darza organizowanych wydarzeń. To spotkanie było spo-
tkaniem pożegnalnym, ponieważ studenci III roku wkrótce 
zostaną absolwentami naszej Uczelni. Dyrektor Biblio-
teki mgr inż. Agnieszka Koza oraz Opiekun Studenc-
kiego Koła Naukowego Dietetyków mgr Katarzyna Tra-

Jaką dietę wybrać w tym roku, 
czyli ranking diet 2022

czuk - Bernat podziękowały studen-
tom ostatniego roku za niezwy-
kle udaną współpracę oraz życzyły 
sukcesów w  życiu zawodowym.
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Witelonka 21 kwietnia przygotowała bezpłatne prak-
tyczne szkolenie pt. „Rzeczywistość, która kształtuje twór-
czość literacką i  filmową oraz twórczość, która wpływa 
na rzeczywistość”. Zajęcia, które poprowadził mgr Edward 
Polakiewicz, odbywały się stacjonarnie i  online. 

Na przykładzie licznych seriali o  tematyce kryminalnej 
opowiadał o wpływie seriali na pracę przysięgłych, proku-
ratorów i sędziów. Obalano także kilka mitów, które wpro-
wadzono do  seriali.

Zjawisko „efektu CSI” jest niebezpieczne dla studentów, 
ale także dla kryminalistyki. Często studenci wybierający kie-
runek studiów związany z kryminalistyką mają o niej wiedzę 
tylko z  serialu. Bywa także, że studia nie weryfikują tego 
podejścia i  tuż po  obronieniu dyplomu taki student, kiedy 
już rozpoczyna pracę w  jednym z  laboratoriów kryminali-
stycznych, rozczarowany jest brakiem sprzętu, który obser-
wował na ekranie telewizora, czy obowiązkiem wypełnia-
nia setek formularzy i  druków. Przekona się, że czasem 
potrzeba kilku osób, aby przeprowadzić jedno bada-

O efekcie CSI podczas szkolenia
nie w  sposób zadowalający, a nie tak, jak to bywa w fil-
mach – jedna osoba wykonuje wszystkie badania w danej 
sprawie. Przez takie postrzeganie traci także sama krymina-
listyka, która w serialach pokazywana jest jako cud nauki, 
gdy w rzeczywistości często stanowi ona zaledwie odbicie 
serialowej rzeczywistości w  krzywym zwierciadle. Dlatego 
też bardzo często ofiary przestępstw skarżą się, że organy 
ścigania nie są tak skuteczne jak w serialach. Niestety nie 
mogą takie być, ponieważ serial to nie jest realny świat.

Magister Edward Polakiewicz jest absolwentem Wydziału 
Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodo-
wej w  Warszawie. Jest też byłym funkcjonariuszem Labo-
ratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu specjalizującym się w  badaniach daktylo-
skopijnych. Posiada doświadczenie technika kryminalistyki, 
eksperta Laboratorium Kryminalistyki, wojewódzkiego koor-
dynatora ds. Techniki Kryminalistycznej. Organizował i pro-
wadził szkolenia o tematyce kryminalistycznej dla policjan-
tów służby kryminalnej.
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rozwój
i praktyka

Za nami obrony na Wydziale Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych w  ramach „Przedsiębiorczości akademickiej”. 
Tym razem studenci Collegium Witelona z kierunków Infor-
matyka oraz Zarządzanie i  inżynieria produkcji prezento-
wali pomysły na własne biznesy. 

Komisja oceniająca prace składała się z przedstawicieli 
Uczelni i  otoczenia gospodarczo - biznesowego. Naczelną 
Organizację Techniczną Zagłębia Miedziowego reprezen-
tował mgr inż. Stanisław Sirojć, Buissness Centre Club 
Norbert Rekowski, inicjator Krainy Dobrej Energii w  Jezie-
rzanach. Witelonka była reprezentowana przez dra hab. 
inż. Piotra Wrzecioniarza oraz Dziekana dra inż. Daniela 
Medyńskiego. 

Wszystkim studentom, życzymy sukcesów biznesowych!

Prezentowali pomysły 
na własny biznes
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Wiedzą to Studenci Witelonki, którzy rozwijali kompe-
tencje miękkie pod okiem specjalistów z działów HR LSSE 
m.in.: Viskase, Viessmann, Wezi - tec, SITECH, HMT, 5S 
AutomateOH oraz Biura Karier. 12 maja odbyła się II edy-
cja „Międzywydziałowych warsztatów: przez kompetencje 
do  profesjonalizmu na  rynku”.

41 studentów reprezentujących wszystkie kierunki było 
podzielonych na cztery grupy, każdej grupie towarzyszyło 
2 trenerów.

Udział w warsztatach dał studentom możliwość rozwoju 
deficytowych kompetencji miękkich oczekiwanych przez pra-
codawców, szczególnie w zakresie: komunikacji interperso-
nalnej, sprawności adaptacyjnej i współpracy w interdyscy-
plinarnych zespołach, integracji wiedzy i doświadczeń z róż-
nych obszarów, formułowania i rozwiązywania problemów.

Jeśli się rozwijać – to pod okiem 
profesjonalistów
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rozwój
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Studenci Collegium Witelona Uczelni Państwowej 
z  kół naukowych działających przy Wydziale Nauk 
Technicznych i  Ekonomicznych 5 kwietnia 2022  r. 
na  zaproszenie jednego z  największych światowych 
producentów robotów przemysłowych Yaskawa Polska 
sp. z o.o. wzięli udział w wyjazdowym seminarium prze-
mysłowym pt. „Przemysłowa Wiosna”. Na wydarzeniu 
zorganizowanym przez Targi Kielce i Yaskawa Polska 

„Przemysłowa Wiosna”
sp. z  o.o. uczestnicy zapo-
znali się z  najnowocześniej-
szymi technologiami uwzględ-
niającymi procesy robotyczne.
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Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w  Legnicy gościli 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działającym w Collegium 
Witelona. Podczas spotkania ze słuchaczami mówili między 
innymi o tym, jak strzec się przed oszustami i jakie metody 
wykorzystują przestępcy, by nieuczciwie się wzbogacić.

Funkcjonariusze udzielili porad, jak zabezpieczyć się 
przed oszustwami „na policjanta”, „na pracownika banku 
czy administracji”. Celem spotkania było przede wszystkim 
uświadomienie seniorom występujących zagrożeń i  sposo-
bów zapobiegania nieustannym działaniom przestępców. 
Seniorzy dowiedzieli się, z  jakimi zagrożeniami mogą się 
spotkać i  jak ustrzec się przed oszustami.

Podczas prelekcji przekazano słuchaczom etui RFID 
zabezpieczające karty bankomatowe przed nieuprawnio-
nymi płatnościami.

Policjanci z wizytą 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku



40 kwadrans
a k a d e m i c k i relacje

„Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej 
zabawy, tym więcej nauki” – pod takim hasłem 13 maja 
w  Collegium Witelona odbyły się zajęcia dla uczniów 
klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 12 w  Lubinie. Zaję-
cia dotyczyły zastosowania nowych technologii w edukacji 
i zostały zorganizowane przez studentki III roku Pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej pod kierunkiem dr. Marka 
Kazimierowicza. 

W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie mieli moż-
liwość programowania mini robotów OzoBot, programowa-
nia wizualnego przy wykorzystaniu programu Scratch Junior, 
poznania gier i  aplikacji edukacyjnych z  zastosowaniem 
tabletów, rozwiązywania zadań i  łamigłówek przy wyko-
rzystaniu tablicy interaktywnej i  monitora interaktywnego, 
montażu ciekawych obwodów elektrycznych za  pomocą 
zestawów dydaktycznych Sekrety Elektroniki oraz prak-
tycznego poznania możliwości edukacyjnych Magicznego 
dywanu  – Magicznej podłogi. 

Zajęcia pokazały uczniom inne niż tradycyjne formy 
kształcenia, sposoby zdobywania wiedzy i  umiejętności. 

Uczniowie z Lubina na zajęciach 
w Collegium Witelona

Spotkanie zakończyło się 
wręczeniem uczestnikom zabawy 
gadżetów firmowych Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa. 
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Witelonka wzięła udział w  XIX Powiatowych Targach 
Edukacyjnych, które zorganizowano 22 kwietnia w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w  Jaworze. 

Na targach swoją ofertę prezentowały jaworskie szkoły 
i  uczelnie wyższe z  regionu oraz instytucje zajmujące się 
doradztwem i wspomaganiem planowania kariery w opar-
ciu o  aktualne wymogi rynku pracy. 

W czasie spotkania z uczniami były omówione zasady 
tegorocznej rekrutacji, warunki studiowania, pomoc mate-
rialna dla studentów, perspektywy zatrudnienia po ukończe-
niu cyklu kształcenia oraz o  wielu atrakcjach, jakie niero-
zerwalnie wiążą się z  życiem studenckim.

Oferta Collegium Witelona na rok akademicki 2022/2023 
spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony tego-
rocznych maturzystów, uczniów pozostałych klas, nauczycieli 
oraz przedstawicieli powiatu jaworskiego i  gminy Jawor.

Witelonka na targach edukacyjnych 
w Jaworze
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W Centrum Spotkań dla Uchodźców, prowadzonym 
przez Collegium Witelona Uczelnię Państwową i  Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Akademicka”, 24 kwietnia odbyło 
się uroczyste śniadanie z  okazji Wielkanocy prawosław-
nej. Udział w  tym wydarzeniu wzięło ok. 100 ukraińskich 
kobiet i  dzieci – uchodźców z Ukrainy.

Panie z Ukrainy same wyszły z inicjatywą, aby – mimo 
trudnych wojennych przeżyć – spotkać się przy świątecz-
nym stole właśnie w Centrum prowadzonym przez legnicką 
Uczelnię. Spędzają tu bowiem ze swoimi dziećmi wiele 
czasu, otrzymują pomoc i  czują się bezpiecznie.

Oprócz tradycyjnych potraw, które ukraińskie kobiety 
przygotowały samodzielnie, poczęstunek na  wielkanocne 
spotkanie zorganizowali też studenci Wydziału Nauk o Zdro-
wiu i  Kulturze Fizycznej Collegium Witelona działający 
w Kole Naukowym Dietetyków.

Wielkanocne życzenia złożyła naszym gościom w imie-
niu władz Collegium Witelona dr Bogumiła Wątorek – Pro-
rektor ds. Nauki i Współpracy z  Zagranicą. 

– Życzymy wam zdrowia, spokoju. Aby z waszej ojczy-
zny dochodziły wreszcie pozytywne wieści. Pamiętajcie, że 
zawsze jesteśmy z wami – mówiła dr Bogumiła Wątorek.

Matki, dzieci, piłkarze
Na wielkanocne śniadanie przyszły głównie mamy 

z dziećmi. Od czterech tygodni – od kiedy uciekły do Legnicy 
przed wojną – właśnie w Centrum Spotkań dla Uchodźców 
prowadzonym przez Witelonkę spędzają dużo czas. Mogą 
tu liczyć na różnego rodzaju wsparcie, pomoc, a ich dzieci 
mają tu dobrze wyposażone miejsce do zabawy, duży ekran, 
na  którym wyświetlane są bajki w  języku ukraińskim itp. 
W Centrum są też m.in. komputery z ukraińskimi klawiatu-
rami, bezpłatny Internet, półki z darami od wolontariuszy.

 –  Nasze Centrum odwiedziło w ciągu pierwszego mie-
siąca ponad 400 ukraińskich kobiet i dzieci. To pokazuje, 
jak bardzo potrzebne jest to miejsce – mówi dr Beata 
Skwarek, wykładowca Collegium Witelona, koordynująca 
pomoc Uczelni dla Ukrainy.

Ponieważ panie z Ukrainy czują się w Centrum dobrze 
i  bezpiecznie, właśnie to miejsce wybrały na  wielka-
nocne śniadanie. Skrzyknęły się na facebookowej gru-
pie, a  prowadząca Centrum uczelnia chętnie pomo-
gła w organizacji. 

Na świąteczne spotkanie przyszli też zawod-
nicy młodzieżowej drużyny piłkarskiej Ruch Lwów, 
którym po  wybuchu wojny schronienie i  opiekę 
zapewniła Miedź Legnica. 

 – Bardzo dziękujemy za zaproszenie na wiel-
kanocne śniadanie. To dla nas ważne. Mamy 
w  Legnicy naprawdę dobrą opiekę, Polacy 
się o  nas troszczą. Jednak nasi zawodnicy 
mają dopiero po 14 i 15 lat. Bardzo tęsk-
nią za bliskimi, za normalnością – mówi 
Elnur Waliyew, trener.

Wielkanoc w Centrum Spotkań 
dla Uchodźców
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Ważne chwile z  rodakami
 – Te święta są trudne dla wszystkich uchodźców. Myślimy 

o naszych ojcach i braciach, którzy musieli zostać na woj-
nie. O naszych rodzinach. To, że możemy spotkać się z oka-
zji Wielkanocy z  innymi rodakami, którzy czują tak samo, 
dużo dla nas znaczy – mówi Tania Perehinets. 

–  Moja mama została w  Ukranie, mąż i  brat walczą 
na wojnie, a  ja z córkami tutaj. Smutno jest, ale jakoś się 
trzymamy. Dziękujemy Polakom, że nas przyjęli, że tak 
nam pomagają – dodaje Lesia Holcherska, mieszkanka 
Żytomierza.

Panie z Ukrainy część potraw na świąteczne stoły przy-
gotowały same. W przyrządzaniu poczęstunku pomogli stu-
denci Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Colle-
gium Witelona, działający w Studenckim Kole Naukowym 
Dietetyków oraz wolontariusze. Stoły pełne były smakołyków. 

 – U nas tradycyjnie na  Wielkanoc jest barszcz czer-
wony, taki z papryką, fasolą, kapustą, mięsem. Są pierogi 
z ziemniakami i koperkiem, galareta, jajka i pascha. Moja 
babcia robi też na  święta pieczony chrzan – opowiada 
Julia Leochko, która pochodzi z  Iwano-Frankowska. Zanim 
wybuchła wojna, Julia przez 6 lat mieszkała w  Polsce. 
Do domu w Ukrainie wróciła na krótko – tylko po  to, by 

Grupa wolontariuszy pracujących w  Centrum 
Spotkań dla Uchodźców 23 kwietnia spotkała się 
w Domu Studenta Collegium Witelona, aby pod-
sumować dotychczasowe działania oraz omówić 
zadania na  kolejne dni i miesiące. 

Wolontariusze otrzymali upominki przygo-
towane przez Collegium Witelona, które wrę-
czyła dr Monika Wierzbicka – Prorektor ds. 
Dydaktyki i  Studentów.

Przedstawicielka Witelonki podzięko-
wała za dotychczasową pracę i poświę-
cony czas. W spotkaniu uczestniczyły 
także przedstawicielki Gates Polska sp. 
z o.o. – Barbara Owczarczak i Joanna 
Furowicz, której pracownicy wspierali 
już kilkakrotnie Centrum darami dla 
dzieci i  ich mam.

Podziękowania dla wolontariuszy

przedłużyć wizę. Tego dnia, kiedy przyjechała do  rodzin-
nego miasta, wybuchła wojna… 

–  Okna naszego mieszkania wychodzą na lotnisko. Zoba-
czyłam wybuchające bomby. Zaczęłam krzyczeć do mamy, 
że chyba jest wojna. Nie chciała wierzyć! Potem uciekali-
śmy w  panice. To były straszne chwile – wspomina.

Uczelnia dobrych serc
Na szczęście uchodźcy znaleźli azyl w  Polsce. 
–  Gdy nasza uczelnia otwierała Centrum Spotkań dla 

Uchodźców, nikt nie wiedział, jak to się potoczy. Robili-
śmy jednak wszystko, by pomóc uchodźcom. Dziś dzieci, 
które tu przychodzą, mają na  twarzach uśmiechy. I to cie-
szy najbardziej. Będziemy nadal pomagać – mówi Prorek-
tor Bogumiła Wątorek z Collegium Witelona.

Witelonka za wsparcie tego wydarzenia dziękuje firmie 
Gates Polska, która pomaga nam od początku, Marketowi 
Lewiatan z  ulicy Drohobyckiej, Kołu Naukowemu Dietety-
ków, naszym pracownikom oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota 
Akademicka”, ukraińskim kobietom, które również przygo-
towały tradycyjne potrawy. 

Edyta Golisz
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Pani Nadia uciekła przed wojną z  czwórką dzieci: 
trójką swoich i  synem chorej na  raka sąsiadki, która 
nie miała sił na ucieczkę, ale chciała ratować synka... 
Nadia i  wiele podobnych jej kobiet, którym udało się 
wyrwać z  piekła wojny w  Ukrainie, przychodzi teraz 
do  Centrum Spotkań dla Uchodźców, zorganizowa-
nego w  Legnicy przez Collegium Witelona Uczelnię 
Państwową i Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”. 

Mogą tu liczyć na pomoc i wsparcie. Centrum Spo-
tkań dla Uchodźców ruszyło w  Domu Studenta legnic-
kiej uczelni ponad dwa miesiące temu – 21 marca. 
Tylko w ciągu pierwszych godzin do Centrum przyszło 
kilkanaście pań z  Ukrainy, prosząc o  pomoc w  zała-
twieniu różnych spraw. 

–  Pytały o  pracę, kursy językowe, nadanie numeru 
PESEL itp. We wszystkim pomogliśmy, kierując panie 
w  odpowiednie miejsca – mówi koordynująca pracę 
Centrum dr Beata Skwarek z Collegium Witelona Uczelni 
Państwowej.

Kolejne dni tylko potwierdziły, jak bardzo takie miej-
sce jest w  Legnicy potrzebne: do  tej pory z  pomocy 
Centrum Spotkań dla Uchodźców skorzystało już ponad 
200 ukraińskich kobiet z  dziećmi.

Spokojne dziecko, spokojna mama

– Przychodzą do naszego Centrum codziennie. Dzieci 
mają tu do dyspozycji miejsce zabaw, świetnie wyposa-
żone dzięki hojności darczyńców. W czasie gdy maluchy 
są zajęte zabawą, ich mamy mogą porozmawiać przy 
kawie czy herbacie, wymienić się radami, doświadcze-
niami. W Centrum jest też m.in. duży ekran, na którym 
wyświetlamy bajki, teledyski czy filmy w  języku ukraiń-
skim. Są stanowiska komputerowe z ukraińskimi klawiatu-
rami i bezpłatnym dostępem do internetu. Są też regały 
z  darami, z  których matki mogą wybierać potrzebne 
im i  dzieciom rzeczy – wymienia dr Beata Skwarek.

 –  Nasze dzieci są tu szczęśliwe, zapominają o woj-
nie. A jeśli dziecko jest szczęśliwe, to matka też – 
Nadia uśmiecha się mimo koszmaru, który przeżyła.

Podobnie jak pani Katia, która przychodzi 
do Centrum z  ośmioletnią córką Anią:

 – Dziś mamy nietypową prośbę: potrzebna 
nam duża płachta papieru i  farbki. Chcemy 
bowiem zrobić z  Anią transparent na  plano-
waną w Legnicy demonstrację przeciwko woj-
nie – mówi Katia. Dostaje wszystko, czego 
potrzebuje.

W Centrum zostały też zorganizowane 
m.in. urodziny dla 10-letniej dziewczynki 
z Ukrainy. 

Dyżur dla uchodźców pełni też 
mówiąca po ukraińsku pani psycholog. 

Witelonka pomaga uchodźcom
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Jest też kurs polskiego

Natomiast w  piątki w  Centrum odbywają się bez-
płatne kursy języka polskiego dla uchodźców z  Ukra-
iny. Szkolenia podjęła się – w ramach wolontariatu – dr 
Lilia Omelan z Collegium Witelona, wykładająca na co 
dzień m.in. literaturę brytyjską i  amerykańską. 

 – Pochodzę z Ukrainy, ale większość życia spędziłam 
w  Polsce. Pomaganie innym jest moją pasją. Gdy oka-
zało się, że na  prowadzone przez różne urzędy kursy 
językowe dla uchodźców w  Legnicy nie ma już miejsc, 
chętnie podjęłam się prowadzenia takiego kursu w Cen-
trum Spotkań dla Uchodźców, zorganizowanym przez 
uczelnię, w  której od  lat pracuję. Zarywałam noce, by 
dobrze przygotować kurs, ale to nieważne. Liczy się to, 
że mogę pomóc moim rodakom, którzy przez wojnę zna-
leźli się w tak strasznej sytuacji – mówi dr Lilia Omelan.

Uczestniczące w  pierwszej części kursu panie były 
zachwycone: 

 – Bardzo nam się podobało! Wszystko było jasne, 
super wytłumaczone – mówiły.

Wśród uczestniczek kursu są zarówno gospodynie 
domowe, jak i panie, które jeszcze niedawno pracowały 
zawodowo w Ukrainie na wysokich stanowiskach. Wojna 

Wydział Nauk Społecznych i  Humanistycz-
nych Collegium Witelona Uczelni Państwowej 21 
kwietnia gościł przedstawicieli Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej w  Legnicy 
z Komendantem Miejskim bryg. Wojciechem 
Hukiem na  czele. 

Spotkanie dotyczyło odbycia rekone-
sansu i  ustaleniu wstępnego scenariu-
sza ćwiczeń powiatowych organizo-
wanych przez Komendę Miejską PSP 
w  Legnicy. Wielowątkowe ćwicze-
nia z  udziałem służb ratowniczych 
odbędą się w  pierwszej dekadzie 
czerwca 2022 r. w murach naszej 
Uczelni.

Omówili scenariusz ćwiczeń

sprawiła, że muszą poukładać swoje życie na nowo. Wite-
lonka i  Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” chcą 
im w  tym pomóc. Dlatego zapraszają do Centrum Spo-
tkań dla Uchodźców, które jest czynne od poniedziałku 
do piątku, w godz. 9.00 –13.00 i 15.00 –19.00 w aka-
demiku uczelni przy ul. Mickiewicza 10 w  Legnicy. 

Ruszyła grupa na  Facebooku

 –  Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w  dzia-
łania Centrum, poświęcają swój czas, przynoszą dary. 
Dzięki temu przybywa nam m.in. potrzebnego sprzętu 
(ostatnio stolik z  krzesełkami dla najmłodszych dzieci 
czy naczynia). Na bieżąco otrzymujemy też od  dar-
czyńców ubrania i  żywność: owoce, jogurty, ciastka, 
mleko dla dzieci, które trzeba jednak na bieżąco uzu-
pełniać. Dlatego na Facebooku powstała grupa, gdzie 
wymieniamy się informacjami o  tym, co jest w  danej 
chwili potrzebne i co robimy – mówi dr Beata Skwarek. 

Link do  grupy: 
https://www.facebook.com/groups/

centrumdlauchodzcow

Edyta Golisz
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Akademickie Liceum Ogólnokształcące, działające przy 
Collegium Witelona Uczelni Państwowej, 13 kwietnia  otwo-
rzyło szeroko swoje drzwi dla kandydatów do ALO. 

Tego dnia uczniowie ALO przygotowali prezentacje oferty 
na  rok szkolny 2022/2023. W programie były m.in. spo-
tkania z językami obcymi – w tym z japońskim, prezentacja 
bazy szkoły, gra terenowa z niespodzianką, a przede wszyst-
kim okazja do spotkania z uczniami i nauczycielami szkoły. 

Największą popularnością cieszyła się gra terenowa: 
„Tajemnice Witelona, to jest o  istocie i  przyczynie atmos-
fery niezwykłej wynikającej z pobieranych nauk wszelakich 
i  ludzi fantastycznych, jakich w naszej szkole zwanej Aka-
demickim Liceum Ogólnokształcącym spotkacie, ksiąg sze-
ścioro”. Ta luźna parafraza najbardziej znanego dzieła Wite-
lona, patrona Witelonki, była wprowadzeniem do zabawy.

Dzień Otwartych Drzwi w ALO
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Dzień Otwarty 
w Technikum Akademickim

Technikum Akademickie w Legnicy, które działa 
na terenie Collegium Witelona Uczelni Państwowej, 
12 kwietnia zaprosiło uczniów klas 8 na  „Dzień 
Otwarty”.

Kandydaci do Technikum Akademickiego w  ten 
dzień mogli poznać szkołę, porozmawiać z nauczy-
cielami, uczniami oraz zwiedzić pomieszczenia 
i  pracownie. 

Technikum Akademickie w Legnicy oferuje tego-
rocznym absolwentom 8 - letniej szkoły podstawowej 
kształcenie w  zawodach technik automatyk oraz 
technik informatyk. 

Nauka odbywa się w  nowocześnie wyposażo-
nych pracowniach, a trzon kadry kształcenia zawo-
dowego stanowią nauczyciele akademiccy Colle-
gium Witelona. Technikum Akademickie jest partne-
rem w  Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym Legnic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Dzięki temu 
praktyki zawodowe uczniowie Technikum Akademic-
kiego odbywają w  największych firmach regionu. 

Organem prowadzącym Technikum jest Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Akademicka”. Więcej infor-
macji może udzielić sekretariat Stowarzyszenia 
„Wspólnota Akademicka”, tel. 76 723 21 20, ul. 
Sejmowa 5A w  Legnicy.
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29 kwietnia, po  trzyletnim okresie nauki, Abiturienci 
A.D. 2022 zakończyli naukę w Akademickim Liceum Ogól-
nokształcącym. To był bardzo trudny okres – praktycznie 
każdy rok nauki upłynął w  cieniu pandemii. Sars - Cov  2 
skutecznie „demolował” życie szkolne i  klasowe uczniów 
i  nauczycieli. Nie dali się jednak! 

W ciągu trzech lat przeżyli ze sobą wiele wspania-
łych chwil, zżyli się w  ALO - wską rodzinę i  przygotowali 
do  najważniejszego wyzwania w  ich dotychczasowym 
życiu – egzaminów maturalnych. 

W obecności całej Społeczności Szkolnej, zaproszonych 
gości wraz z przedstawicielami Organu Prowadzącego – Sto-
warzyszenia „Wspólnota Akademicka” oraz Uczelni Partner-
skiej – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 20 absol-

Abiturienci ALO 
zakończyli naukę

wentów w  podniosłej i  uroczy-
stej atmosferze odebrało świadec-
twa ukończenia szkoły, przepustkę 
do  egzaminu dojrzałości. 

Uroczystość przygotowaną przez 
młodsze klasy uprzyjemniły występy 
artystyczne oraz prezentacje. Z waż-
nymi przesłaniami dla abiturientów, 
nauczycieli i rodziców zwrócili się: Dyrek-
tor Szkoły dr Dariusz Wędzina, Prorek-
tor ds. Dydaktyki i  Studentów Collegium 
Witelona dr Monika Wierzbicka oraz Pre-
zes Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” 
mgr  Jerzy Stefaniak.
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W ramach cyklu „Biblioteka na BIS” 28 kwietnia odbyło 
się spotkanie z  Jerzym Starzyńskim, założycielem Łemkow-
skiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” oraz pomysłodawcą 
i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycz-
nego „Świat pod Kyczerą”. 

Spotkanie zorganizowano z  inicjatywy dr. Andrzeja 
Szczepańskiego oraz Koła Naukowego Secure Diversitas, 
które zajmuje się szeroko rozumianą problematyką wielo-
kulturowości we współczesnym świecie. 

Podczas spotkania „Bliska historia – Łemkowie w Legnicy 
i  okolicach” pan Starzyński przybliżył uczestnikom histo-
rię i  kulturę Łemków zamieszkujących w  naszym regionie 
oraz opowiedział o  tym, jak podtrzymują swoją tożsa-
mość etniczną poprzez pielęgnowanie, badanie i  odtwa-
rzanie tradycji.

Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu „I tam naprawdę 
żyliśmy jak w  raju” w  reżyserii Jerzego Starzyńskiego, 
Oksany Terefenko i  Marcina Wilczyńskiego. Następ-
nie Pan Jerzy Starzyński opowiedział o  historii, oby-
czajach i obrzędach Łemków. Jego wykładowi towa-
rzyszyła prezentacja zdjęć.

Członkowie zespołu „Kyczera” odkrywają i pie-
lęgnują na  co dzień kulturę łemkowską. Istotnym 
aspektem działalności zespołu jest propagowa-
nie tej kultury w  wielu krajach podczas licz-
nych międzynarodowych festiwali. Dużą popu-
larnością cieszy się również festiwal „Świat 
nad Kyczerą”, na który przyjeżdżają zespoły 
z  całego świata.

Łemkowski Zespół Pieśni i  Tańca 
„Kyczera” prowadzi również działalność 
wydawniczą. Zaproszony gość przeka-
zał Bibliotece uczelnianej książki doty-
czące słownictwa, słowotwórstwa i fra-
zeologii języka łemkowskiego oraz 
album przedstawiający zdjęcia 
z  Łemkowszczyzny.

relacje

„Bliska historia – Łemkowie 
w Legnicy i okolicach”
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Koncertem inauguracyjnym w wykonaniu Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii Kaliskiej pod batutą Rubena Silvy 
14 maja zainaugurowane zostały 27. Jaworskie Koncerty 
Pokoju. W programie koncertu otwierającego tegoroczny 
cykl były utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz 
Ludwiga van Beethovena.

Inauguracyjny koncert zatytułowany został nieprzypad-
kowo „Bohaterom”. Muzycy w ten sposób oddali artystyczny 
hołd walczącym o wolność w Ukrainie.

Jaworskie Koncerty Pokoju to międzynarodowy festiwal 
muzyki kameralnej organizowany od  kilkunastu lat, który 
jest stałym elementem życia społecznego i  kulturalnego 
regionu. Wydarzenie od  wielu lat jest wspierane przez 
Collegium Witelona.

27. Jaworskie Koncerty Pokoju 
zainaugurowane
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Sekcja strzelectwa sportowego KU AZS Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa 11 maja zorganizowała 
I Mistrzostwa Collegium Witelona w strzelectwie spor-
towym. Zawody odbywały się w uczelnianej strzelnicy 
w budynku C w konkurencji – 10 m pistolet pneuma-
tyczny 10 strzałów. Sędzią zawodów był Dariusz Ste-
faniak, a  nad obsługą techniczną i  transmisją online 
czuwał Wojciech Migodziński. Do udziału w mistrzo-
stwach zgłosiły się 33 osoby, a całe zawody wygrała 
studentka drugiego roku Filologii angielskiej Kamila 
Ciosek z wynikiem 75 punktów. 

I Mistrzostwa Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa zorganizował Klub Uczelniany AZS Collegium 
Witelona w  ramach Dnia Sportu.

Klasyfikacja generalna uczelni

1. Kamila Ciosek
2. Piotr Piłat
3. Kacper Tomczyszyn

Studentki:
1. Kamila Ciosek
2. Dominika Krzyżak
3. Anita Król

Studenci:
1. Piotr Piłat
2. Kacper Tomczyszyn
3. Sebastian Janas

Pracownicy:
1. Aleksander Klosow
2. Damian Pichowicz
3. Anna Powałko

Wystrzałowe Mistrzostwa
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Legnica, ul. Sejmowa 5 C, sekretariat – pok. 132
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W majowy weekend we Wrocławiu rozegrano Dol-
nośląską Ligę Międzyuczelnianą w siatkówce plażowej 
kobiet i mężczyzn. Zawody przeprowadzono na obiek-
tach sportowych Akademickiego Związku Sportowego 
przy ul. Mianowskiego 2B. Organizatorem zawodów 
była Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS.

W sobotę – 14 maja rywalizowali panowie. Naszą 
Uczelnię reprezentowała para Kacper Wojdak i Piotr 
Fedak, którzy zajęli ostatecznie 13. miejsce indywi-
dualnie, a  drużynowo Collegium Witelona sklasyfiko-
wano na 6. miejscu. 

W niedzielę – 15 maja na boiska plażowe wybie-
gły panie. Para Wiktoria Wolniczek i  Dorota Chmie-
lowska dobrą grą zajęły 9. miejsce indywidualanie 
na dwadzieścia cztery sklasyfikowane pary. W klasy-
fikacji drużynowej kobiet Collegium Witelona zajęło 
7. miejsce. Warto dodać, że żeńska para otarła się 
o awans do półfinału Akademickich Mistrzostw Polski, 
gdzie awansowało siedem najlepszych par.

Plażowa rywalizacja
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Od 7 maja w  Katowicach odbywały się Akademickie 
Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym. Organizatorem zawo-
dów był Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sporto-
wego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Dwudniowa impreza zebrała zawodników z 78 uczelni. 
Do rywalizacji przystąpiło 464 uczestników (146 kobiet 
i 318 mężczyzn), którzy sprawdzali swoją siłę w przysiadzie 
ze sztangą, wyciskaniu na  leżąco oraz w martwym ciągu. 

Klub Uczelniany AZS Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa reprezentował student pierwszego roku kierunku 
Fizjoterapia Jaromir Wysocki. Nasz zawodnik startował 
w  kategorii +120 kg.

Jaromir rozpoczął swoją rywalizację od  przysiadu 
ze  sztangą (w trzeciej próbie 290 kg) następnie w  wyci-
skaniu sztangi (w drugiej próbie 150 kg), w martwym ciągu 
(w drugiej próbie 290 kg). Ostatecznie nasz student z wyni-
kiem 682,5 kg zajął czwarte miejsce. Warto znaczyć, że 
był to jego debiut na  Akademickich Mistrzostwach Polski 
w  trójboju siłowym.

Klasyfikacja końcowa w kategorii pow. 120 kg:
1. Jakub Brożek (Uniwersytet Warszawski),
2. Mateusz Koralewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi),
3. Dominik Pawelec (Uniwersytet Adama Mickiewicza 

w  Poznaniu),

Debiut z czwartym miejscem
4. Jaromir Wysocki (Collegium Witelona Uczelnia Pań-

stwowa).

W klasyfikacji drużynowej kobiet najlepszy był Uniwersy-
tet Jagielloński w Krakowie. Druga była Politechnika Gdań-
ska, a  trzecia – Politechnika Śląska w  Gliwicach. Z kolei 
wśród mężczyzn triumfowała Politechnika Gdańska przed 
Wojskową Akademią Techniczną w  Warszawie i  Uniwer-
sytetem Adama Mickiewicza w  Poznaniu.

Akademickie Mistrzostwa Polski w  trójboju siłowym kla-
sycznym objęte były honorowym patronatem rektora Uni-
wersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka, mar-
szałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz 
prezydenta miasta Katowic Marcina Krupy.

Akademickie Mistrzostwa Polski są współfinansowane ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, ich głównym spon-
sorem jest Grupa LOTOS S.A. Rozgrywki wspiera sponsor 
strategiczny AZS – Grupa PZU S.A.




